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O OVO DA SERPE

Título orixinal
Ormens ägg / Das Schlangenei / The Serpent’s Egg
Dirección e guión Ingmar Bergman
Ano 1977
Duración 120 min.
Fotografía Sven Nykvist
Montaxe Petra von Oelffen
Son Karsten Ulrich
Intérpretes Liv Ullmann, David Carradine, Gert Fröbe, Heinz Bennent 
Produción Rialto Film (Berlín), Dino de Laurentiis
Sinopse En Alemaña, pouco antes do ascenso de Hitler ao poder, Abel 
Rosenberg (David Carradine), artista de circo xudeu, debe sobrevivir á morte 
do seu irmán nun Berlín en plena decadencia. A destrución progresiva 
da cidade móvese en paralelo ao baleiro existencial do personaxe e á 
corrupción do xénero humano na súa totalidade. A cidade prehitlerista non é 
só un marco para Abel, senón a abstracción que incorpora inimigos cada vez 
menos identificables. Coa idea do voyeur na mente, Bergman constrúe un 
filme onde toda a xente pode ser observada...

PRÓXIMAS SESIÓNS...

MARTES 17 Sede de mal (Orson Welles, 1958)
MARTES 24 A noite do cazador (Charles Laughton, 1955)



Nos meus soños nocturnos estiven a miúdo en Berlín. Non no Berlín real 
senón nunha posta en escena: unha cidade enorme e pesada con edificios 
monumentais e ennegrecidos, torres de igrexas e estatuas. Vou andando 
entre o tráfico que flúe sen cesar, todo é novo e non obstante familiar. Sin-
to terror e pracer, e sei bastante ben cara a onde vou: vou procurando os 
barrios que están á outra beira das pontes, a parte da cidade onde vai pasar 
algo. Vou por unha costa pronunciada, un avión ameazador pasa por entre 
as casas e chego, por fin, ao río. Da auga que reborda sobre as beirarrúas 
están a sacar un cabalo morto, grande coma unha balea. A curiosidade e 
o terror danme folgos para seguir, teño que chegar a tempo ás execucións 
públicas. Entón atópome coa miña esposa morta, abrazámonos con ten-
rura e buscamos un hotel para facer o amor. Ela camiña ao meu carón con 
pasos rápidos e leves, eu lévoa coa miña man na súa cadeira. A rúa está 
brillantemente iluminada a pesar de que o sol é abafante. O ceo está negro 
e móvese cortante. Agora sei que cheguei aos barrios prohibidos. Alí está o 
teatro coa incomprensible montaxe.

Tres veces tratei de representar a cidade do meu soño. Primeiro escribín 
unha peza radiofónica que se titulaba A cidade. Trataba sobre unha gran 
cidade en ruínas con casas que se derrubaban e rúas socavadas. Uns anos 
despois fixen O silencio, filme no que dúas irmás e mais un neno aterran 
nunha cidade enorme e en guerra na que se fala unha lingua incomprensi-
ble. Por último, repetín o intento n’O ovo da serpe.

O fracaso artístico debeuse principalmente a que lle chamei á cidade Ber-
lín e a que situei a acción en 1920. Foi irreflexivo e tonto. Se presentase a 
Cidade do meu soño, a Cidade que non existe e que sen embargo se mani-
festa con precisión, olor e ruído; se presentase esa Cidade, por unha banda 
seríame doado moverme con absoluta liberdade e carta de natureza e, por 
outra, podería introducir o público nun mundo extraño pero secretamente 
coñecido. Para a miña desgraza deixeime seducir pola escapada daquela 
noite de verán en Berlín a mediados dos anos trinta, aquela noite na que 
non ocorreu absolutamente nada. N’Ovo da serpe metínme nun Berlín que 
ninguén coñecía, nin eu mesmo. 

Foi entón cando se mencionou por primeira vez o nome de David Carra-
dine. Dino [De Laurentiis] mandou unha copia do seu último filme e vino 
ao día seguinte. Trataba dun cantante de música country e quedei bastante 
encantado. Carradine, que era un dos fillos do gran actor shakesperiano 
John Carradine, tiña un aspecto interesante e cantaba con profunda mu-
sicalidade. Tamén dirixira un filme que puiden ver en copia de traballo. 
Estaba feito cos trazos típicos do talento. Lembrábame a Anders Ek e 
metéuseme na cabeza que o dedo de deus sinalárame finalmente o verda-
deiro Abel Rosenberg.

Dous días máis tarde, Carradine estaba en Munich. Por fin estabamos 
listos para comezar. Cando nos atopamos por vez primeira, semellaba au-
sente e algo extraño. Para captar xuntos o ambiente, iamos comezar vendo 
dous filmes clásicos de Berlín: Mutter Krausens Fahrt ins Glück, de Piel 
Jutzi, e Berlin-die Symphonie der Grosstadt, de Ruttmann. Apenas apaga-
ron as luces do cine cando Carradine xa se durmira e comezara a roncar 
ruidosamente. Cando espertou non había ningunha posibilidade de falar 
con el sobre o papel.

Isto repetiuse durante a rodaxe. David Carradine era un trasnoitador e 
durmíase constantemente. Quedaba durmido en todas partes, pero ao 
tempo era moi traballador, puntual e sempre estaba ben preparado. Puide-
mos rematar o filme no prazo establecido. Eu estaba satisfeito, moi orgu-
lloso e tiña considerables esperanzas dun sólido éxito.

A dolorosa comprensión dun sólido fracaso chégame moito despois. Mes-
mo me mantiven insensible a unha crítica bastante morna. Estaba droga-
do pola masiva axuda das forzas da alma. Non me decatei da gravidade do 
meu fracaso ata que a miña existencia comezou a entrar nun ritmo máis 
tranquilo. Sen embargo, non me arrepinto nin por un instante de ter feito 
O ovo da serpe. Foi unha experiencia saudable.
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