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CLARA SEGURA I PABLO DERQUI VIUEN ‘UNA GIORNATA PARTICOLARE’ PER LES TEULADES DE ROMA,

I REVIUEN A L’ESCENARI UN GRAN CLÀSSIC DEL CINEMA ITALIÀ DELS ANYS SETANTA

Estendre la roba et pot canviar la vida

En vam gaudir d’un tast a 28
i mig, aquell espectacle d’ins-
piració felliniana, dirigit
també com aquest per Ori-
ol Broggi, que tenia molt de
gran homenatge al més glo-
riós cinema fabricat a Itàlia.
Llavors, la Clara i el Pablo ja
es van transformar per una
estona en l’Antonietta i en
Gabriele, els protagonistes
d’una molt notable pel·lícu-
la d’Ettore Scola en la qual la
parella per antonomàsia del
cinema italià –la formada per
Sophia i Marcello, no cal ni
dir-ho– feia una de les inter-
pretacions més commovedo-
res de la seva carrera. Però
ara, després d’aquell tast, to-
ca assaborir el plat sencer. I
toca pujar a un terrat de Ro-
ma, el dia 6 de maig del 1938.
Aquesta és, sens dubte, una
jornada molt particular tant
per als romans com per a tots
els italians ben nascuts: avui,
el Duce en persona es passe-
jarà en companyia del Führer
en persona pels carrers més
cèntrics de la ciutat que va
ser un dia la capital del més
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Pablo i Clara, com si fossin Marcello i Sofia. FOTO: DAVID RUANO

gran imperi que ha conegut
el món, i que, gràcies al fei-
xisme mussolinià, està recu-
perant una mica el seu orgull
imperial perdut.
Però també és una jorna-

da molt particular per a du-
es persones que no han anat
a la desfilada; les úniques (si
deixem de banda una por-
tera que s’assembla molt a
Màrcia Cisteró) que no ho
han fet en tota l’escala on vi-
uen. I que consti que l’An-
tonietta n’està ben orgullo-
sa, del seu Duce. Però quan
estàs (mal) casada i ets mare
de sis criatures, tens mas-
sa bugada pendent per poder
escapar-te a una desfilada.
Qui no n’està pas gens or-

gullós, del règim polític del
seu país (un règim que, d’al-
tra banda, i en això s’assem-
bla molt a altres règims, no
tolera gens ni mica la seva
opció sexual), és en Gabriele.

Resulta difícil imaginar dos
personatges més diferents
que aquesta poc cultivada
mestressa de casa i aquest in-
tel·lectual homosexual.
Però quan es comparteixen

jornades particulars i infeli-
citat, la química emocional
pot acabar fent estralls. I ai-
xò ho percebrem molt bé al
llarg de l’estona que aquests
dos comparteixen al seu ter-
rat amb quelcom d’illa plena
de llençols eixugant-se, men-
tre els crits enfervorits de la
multitud que omple les avin-
gudes romanes semblen cada
cop més llunyans.
Com ja van fer al seu mo-

ment (l’any 1983) Anna Li-
zaran i Josep Maria Flotats,
ara la Clara i el Pablo assu-
meixen el repte de pujar al
mateix terrat a què ja havi-
en pujat Loren i Mastroian-
ni. I, coneixent-los, segur
que aguanten molt bé les
comparacions. I segur que
ens transmeten tota la força
d’aquesta trobada fugaç però
capaç de deixar marques de-
finitives que permet a Broggi
re trobar-se també amb les
seves febleses italianes.

UNA GIORNATA PARTICOLARE

D’ETTORE SCOLA. DIR.: ORIOL BROGGI. LA PERLA 29. INT.: CLARA SEGURA,
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