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«Una giornata particolare», 
en la versió teatral d’Oriol Broggi
Aquest dissabte al Teatre Principal amb Clara Segura i Pablo Derqui

DAVID RUANO

Clara Segura (Antonietta) i Pablo Derqui (Gabriele), a l'adaptació que dirigeix Oriol Broggi

CARLES GASCÓN

L’any 1997 Marcello Mas- 
troianni i Sophia Loren eren 
un periodista radiofònic i una 
mestressa de casa que es tro
baven per casualitat i vivien 

, Una giornata particolare, uns 
moments molt íntims i de com
prensió malgrat ser tant dife
rents, just quan Hitler arribava 
a Roma abans de la Segona 
Guerra Mundial i tothom sortia 
al carrer.

El mític film d'Ettore Scola 
va quedar en la memòria i en 
el palmarès cinematogràfic 
(Un César aquell any i el Glo
bus d’Or el següent, a més de 
les nominacions als Oscars al 
millor actor i millor pel·lícula 
estrangera).

Adaptació teatral
Josep Maria Flotats en va fer 
una adaptació teatral el 1984 
al Teatre Poliorama, co-prota- 
gonltzant-la amb Anna Liza- 
ran. i ara són dos excel·lents 
intèrprets catalans com Clara 
Segura (Antonietta) i Pablo

Derqui (Gabriele) els que 
asumeixen el repte d'home
natjar la pel·lícula tot portant 
aquests emblemàtics perso

natges al seu terreny particu
lar. Màrcia Cisteró fa el paper 
de la portera.

Produït per La Perla 29 amb

direcció d'Oriol Broggi, es va 
estrenar el març de l’any pas
sat a la Biblioteca de Catalu
nya i arriba aquest dissabte

(21h) al Teatre Principal de 
Sabadell en el marc de la pro
gramació municipal i en plena 
gira catalana.

Broggi ha dit que ha pres el 
film d'Scola com a referent clar 
del seu muntatge -hi ha esce
nes calcades, per exemple- 
però que al final l'aventura 
els ha portat «a un lloc molt 
diferent», precisa. A Broggi li 
agrada que a l'obra «res es diu 
clarament, tot va sortint, a poc

----------- (SO-----------

Amb la pel·lícula 
com a clar referent, 
els actors la porten 

al seu terreny

a poc, com en el bon teatre, 
pels matisos dels actors, els 
sons, les llums, una música, 
un jersei, un tros de fusta, una 
roba estesa...».

A Una giornata particolare 
Antonietta i Gabriele s'estimen 
en un curt espai de temps, 
tot i que ella és una esposa i 
dona de casa i ell, homosexual 
i perseguit pel règim feixista, 
haurà de deixar l’home que 
estima. Compartiran dubtes i 
pors, perquè després tot torni 
al seu lloc. Com el perfum de 
la roba estesa al vent del ter
rat, quedarà el record d’aquell 
intercanvi intens, enmig de les 
contradiccions de la vida ■

Sílvia Bel i el cantautor 
Tomàs de los Santos, 
a «M’he estimat la vida»

c. c.

El cicle de la CavaUrpí, 
aquest espai dedicat «a la 
música i la paraula de proximi
tat* gestionat per UiU Promo
tors, es posa una mica més 
íntim aquest diumenge (18h) 
amb la popular actriu Sílvia 
Bel. que ja va ser en aquest 
escenari amb Victos.

Ara torna en companyia del 
cantautor valencià Tomàs de 
los Santos per oferir «M'he 
estimat la vida». Un especta
cle poeticomusical construït 
a partir de textos de Miquel 
Martí i Pol, Vicent Andrés Este
llés i Joan Vinyoli.

Sílvia Bel, que ja ha parti
cipat en altres propostes de 
música i poesia amb Lluís

Llach i Jordi Savall i fa col·la
boracions literàries en diver
sos mitjans, ha protagonitzat a 
la televisió sèries com Infidels, 
Ventdelplà o El cor de la ciutat.

El 2007 va assumir al TNC 
la Colometa de La Plaça del 
Diamant, amb una posterior 
gira que va acabar al Centro 
Dramático Nacional de Madrid.

Premi de la crítica Serra d’Or 
per La Xarxa, de Joan Brossa 
(2005), i Premi Memorial Mar
garida Xirgu a la interpretació 
femenina més rellevant de la 
temporada barcelonina, ha 
treballat a les ordres de Sergi 
Belbel, Josep M. Mestres, Àlex 
Rigola. Amos Gitai o Hermann 
Bonnín, entre d’altres ■ L'actriu Sílvia Bel recita Martí i Pol, Estellés i Vinyoli

Més funcions del
musical «Hèrcules» 
al Teatre Sant Vicenç

REDACCIÓ

Estrenat diumenge pas
sat amb gran èxit de públic 
al Teatre Sant Vicenç, conti
nuen les funcions del musi
cal Hèrcules. Les aventures 
d’un heroi a l’escenari cre- 
ualtenc, aquest diumenge a 
les 11.30 i les 18 h. És una

adaptació de Marta Ber
nal. Beatriu Boronat i Núria 
Ollé amb direcció de les 
joves Marta Bernal i Anna 
Candelas, direcció musical 
de Cristina Barbero i Que
ralt Lloansí, coreogràfica 
d’Anna Boixadera i Marta 
Mollà, í música de Guillem 
Galofré i «Alvians» ■

Un misteri d’Agatha 
Christie es resol al Ciervo

REDACCIÓ

Una reputada científica és 
assassinada en el transcurs 
d’un sopar a casa seva. El seu 
darrer descobriment, una fór
mula precursora de la bomba 
atòmica, podria valdré molts 
milions de lliures, que resul
tarien de gran utilitat a alguns 
membres de la seva família. 
El famós detectiu Hèrcules 
Poirot, acompanyat del seu

amic Hastings, es fa càrrec del 
cas per desemmascarar l’as
sassí i alhora treure a la llum 
uns quants secrets ocults a la 
família Amory.

Així arrenca Black coffee, 
l’obra en cartell a El Ciervo 
(dissabtes a les 22h i diumen
ges a les 18h, fins el dia 28), 
la primera de dues que home
natgen Agatha Christie en el 
125è aniversari del seu naixe
ment, i 40è de la mort ■ Poirot i el seu amic Hastings


