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Una emotiva ‘giornata’ en què 
el temps passa a poc a poc

cap i es perden matisos. Això gene-
ra una lentitud excessiva, sobretot a 
la primera part, cosa que llasta una 
posada en escena molt fidel a la 
pel·lícula, des del començament 
–un fantàstic fos entre la Sophia Lo-
ren de la projecció i la Clara Segura 
de l’escena (sorprenent la seva sem-
blança)– fins a l’escena final, on so-
na l’himne nazi delicadament tocat 
al piano. Fins i tot detalls com l’es-
combra amb la qual Gabrielle al film 
(aquí Antonietta) salva l’ocell que 
s’ha escapat.  

Dues exhibicions actorals 
La mirada de Broggi resulta més 
sentimental i menys política que al 
film i ofereix una funció preciosista, 
delicada i amb encerts indubtables 
i tan poderosos com el ball i la rela-
ció física entre els dos personatges. 
Molt emocionant i continguda l’An-
tonietta de Clara Segura, tan dife-
rent de la mare italiana de La rosa 
tatuada que vàrem veure al TNC. 
L’actriu fa una gran demostració 
d’introspecció dels sentiments, pot-
ser excessiva per a l’evolució del 
personatge. Excel·lent la fragilitat 
de Pablo Derqui. Segur que el rodat-
ge de la funció esborrarà els lleugers 
desencerts del dia de l’estrena.e

Clara Segura i Pablo Derqui: Sofia Loren i Marcello Mastroianni. D. RUANO
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Els perills de les ciutats 
repetides i els llocs artificiosos

Thames Town I, de David Wyatt, documenta un 
barri londinenc reproduït a Xangai. DAVID WYATT

són decorats per a les seves pel·lí-
cules; un macrocentre comercial 
a Sud-àfrica que és igual que el 
poble italià de Montecasino i el 
projecte xinès a la perifèria de 
Xangai Nine Towns, que ja inclou 
la rèplica d’un barri de Londres i 
té en projecte una reproducció de 
la Rambla de Barcelona. 

D’altra banda, un equip format 
per Blanca Muntadas, Octavi Ro-
fes, Francesc Muñoz i Ramon 
Parramon posa en qüestió amb el 
seu treball, dividit en tres capítols, 
el model Barcelona, un referent 
urbanístic internacional. I també 
repassa a través de diversos pro-
jectes públics no realitzats els in-
tent fallits per obrir nous camins 
més enllà d’aquest model, que 
corre el risc de morir d’èxit.e

La Fabra i Coats estrena noves sales d’exposicions
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L’organització jueva ultraortodoxa 
Jabad-Lubavi va comprar una casa a 
Brooklyn per acollir el seu sisè rabí, 
que fugia del nazisme, a l’exili. Aque-
lla casa es va convertir en un espai 
gairebé sant, i l’organització l’ha re-
produïda en llocs tan diferents com 
Mont-real, Los Angeles, Toronto, 
Buenos Aires i São Paulo. Aquest és 
un dels exemples que el comissari 
Martí Peran ha seleccionat per a 
l’exposició del Centre d’Art Con-
temporani de Barcelona After lands-
cape. Ciutats copiades, una anàlisi 
sobre com els paisatges muten de 
manera accelerada per raons políti-
ques, econòmiques i militars, i s’ho-
mogeneïtzen perillosament. “Som la 
primera generació que viu més que 
el seu paisatge”, va subratllar el co-
missari. “És un fenomen que va ar-
rencar als anys 80 –va explicar Pe-
ran–. És bàsicament postmodern 
però s’ha estès més enllà del que en-
tenem per postmodernitat. El que 
interessa és el missatge que projec-
ta el paisatge i la seva gestió ideolò-
gica. Acabem tenint una relació amb 
el paisatge semblant al fet de fer zà-
ping”, va insistir. 

La mostra estrena les noves sales 
d’exposicions del centre a la prime-
ra i la segona planta de la Fabra i Co-
ats, que ja disposa de prop de 2.000 
metres d’espai expositiu, i inclou 
obres de més d’una vintena d’artis-
tes com Joan Bennàssar, Jordi Ber-
nadó, Jordi Colomer, Domènec, Da-
vi Goldblatt i el duet format per An-
drea Robbins i Max Becher. A més 
del cas de l’habitatge del rabí, les pe-
ces exposades revelen les ciutats 
que el cineasta serbi Emir Kusturi-
ca construeix en territoris en dispu-
ta amb Bòsnia, amb el pretext que 
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‘Una giornata particolare’  
BIBLIOTECA DE CATALUNYA 111 DE MARÇ 

Traslladar a l’escenari el 
guió de la pel·lícula 
d’Ettore Scola Una gior-
nata particolare és tot un 
repte. I el director Oriol 

Broggi se’n surt prou bé, si bé la fun-
ció no aconsegueix –encara– el tem-
po precís de la narració. El pas del 
temps és un element fonamental 
sobre l’escenari, i és un aspecte que 
afecta tant el ritme com la credibili-
tat de les emocions, sentiments i ac-
cions que les obres reflecteixen. Ai-
xò implica que els intèrprets han de 
mesurar molt bé les paraules i, so-
bretot, els silencis a l’hora de cons-
truir el discurs i aconseguir l’elo-
qüència d’unes i altres.  Més enca-
ra en una obra tan intimista com 
Una giornata particulare.  

Diria que Broggi no ha trobat 
l’equilibri just. Marcant un tempo 
lent subratlla totes les paraules del 
diàleg, de manera que no en destaca 
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Emergència  
“Som una  
generació 
que viu més 
que el seu 
paisatge”, diu 
Martí Peran


