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U
na obra per a dos
grans actors. Capa-
ços de construir en
escena una histò-
ria d’amistat i

amor entre dos desconeguts en el
temps que dura una gran desfila-
da. Una desfilada feixista, per a
més pistes. Marcello Mastroian-
ni i Sofia Loren la van fer el 1978.
I JosepMaria Flotats i AnnaLiza-
ran el 1984. I ara és el torn deCla-
ra Segura i Pablo Derqui. Dos in-
tèrprets capaços de fer saltar l’es-
purna de la comprensió, de la ten-
dresa, entre dos personatges anti-
tètics: una mestressa de casa ita-
liana amb sis fills i admiradora
–comgairebé tots els seus compa-
triotes– de Mussolini i un veí in-
tel·lectual que han acomiadat de
la ràdio nacional per homose-
xual. De fet, està esperant la poli-
cia i el desterrament. O alguna co-
sa pitjor. És, esclar, la història
d’Una giornata particolare, l’emo-
cionant i valenta pel·lícula d’Etto-
re Scola que araOriol Broggi por-
ta al teatre des del proper dia 11 a
la Biblioteca de Catalunya.
“És una pel·lícula mítica que

ha aguantat bé el temps, la troba-
da entre dos pobres diables, dues
persones solitàries que van a pa-
rar a l’amor i el sexe a partir de la
tendresa”, diu Broggi. “No es
diuen grans coses però s’estimen,

s’ajuden, es compadeixen, i això
els uneix”, subratlla. Una obra
amb només tres protagonistes en
escena: Gabriele (Pablo Derqui),
perseguit pel règim; la portera de
l’edifici (Màrcia Cisteró), que en-
carna la repressió de la societat; i
Antonietta (Clara Segura), una
dona aparentment feliç però que

no ho és. Una dona que es queda
netejant mentre la seva família
va a veure l’arribada de Hitler a
Roma i que no s’imagina el que la
violència del règim al qual admi-
ra li fa al seu veí. Un ocellet, Ros-
munda, els unirà per un dia.
Broggi i els seus actors recal-

quen la dificultat de posar en es-

cena l’obra, perquè en no dir-se
grans coses “els actors han
d’anar desplegant petits gestos,
pauses, tons de veu, han d’aixe-
car mitja cella o una mica el braç
per assenyalar el que no diuen,
allò que s’intueix, com a la vida”,
diu el director, que explica que la
seva intenció és que el muntatge

l’obrin escenes de la pel·lícula
per després anar-se’n allunyant
fins a oblidar-la. I que confessa
que estan nerviosos perquè hi ha
molta expectació.
Segura, que torna a un altre pa-

per italià després de La rosa ta-
tuada, diu que aquí el seu perso-
natge és menys temperamental,
més contingut, perquè la seva

Antonietta “és una dona amb
molts problemes, atrapada com
l’ocell que els fa conèixer-se.
Una dona que troba algú increï-
ble. Al final la vida continua, arri-
ben els fills i enfosqueix, però
ella obre els ulls a coses que no
sabia”. En aquest sentit, Broggi
diu que encara que a l’obra el fei-
xisme és l’excusa per parlar
d’una amistat, s’hi veu la seva
violència. I creu que una mica
de feixisme queda encara avui:
“Nohi ha una democràcia plena,
estem molt dominats per regles
econòmiques i de poder, però
que ja no es mati la gent pel car-
rer ni hi hagi camps de concen-
tració és moltíssim, esclar”.c

Clara Segura en una escena d’Una giornata particolare
DAVID RUANO

Broggi confessa que
estan nerviosos per
l’expectació que han
aixecat el muntatge
i els seus actors

Clara Segura i Pablo Derqui reviuen ‘Una giornata particolare’ a la Biblioteca de Catalunya a les ordres d’Oriol Broggi
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