
EL PUNT AVUI
DIMECRES, 20 DE GENER DEL 2016 | Cultura i Espectacles | 37

Ettore Scola, director
d’una de les pel·lícules im-
prescindibles a qualsevol
antologia del cinema ita-
lià, Una jornada particu-
lar, va morir ahir a Roma
als 84 anys, segons infor-
maven a darrera hora di-
versos mitjans de comuni-
cació italians, citant fonts
hospitalàries. Considerat
com un dels principals re-
presentants de l’anome-
nada  commedia all’italia-
na, Scola era també un ho-
me políticament compro-
mès, que va denunciar el
feixisme a la seva obra
més coneguda, Una jor-
nada particular (1977),
amb les dues grans estre-
lles italianes del moment,
Marcello Mastroianni i So-
fia Loren. Ambientada a
Roma el 1938, relata la
trobada entre dos perso-
natges molt diferents: una
mestressa de casa solità-
ria (Loren) i un homose-
xual antifeixista (Mastro-
ianni). Oriol Broggi va di-
rigir el 2014 una adapta-
ció teatral d’aquest film a

Catalunya, amb els actors
Clara Segur, Pablo Derqui
i Julio Manrique.

Director de prop de
trenta llargmetratges de
ficció, Ettore Scola va de-
butar el 1964 amb la co-
mèdia Se permettete par-
liamo di donne, un film

d’episodis amb Vittorio
Gassman com actor prin-
cipal, que va obtenir un
gran èxit de públic. La se-
va carrera es va allargar
pràcticament 50 anys,
fins que el 2013, ja retirat,
es va tornar posar darrera
la càmera en el que ha es-

tat el seu darrer film, Qué
extraño llamarse Federi-
co, un documental biogrà-
fic del que va ser bon amic
i un dels seus mestres, Fe-
derico Fellini. Barreja
imatges d’arxiu amb ficció
en un relat que reflecteix
l’univers de Fellini.

Guanyador al llarg de
la seva carrera de set pre-
mis David de Donatello,
l’equivalent italià dels
Oscar, Scola va ser selec-
cionat i premiat pels
grans festivals de cinema
i acadèmies internacio-
nals. El 1974 va dirigir
C’eravamo tanto amati,
protagonitzada per Vit-
torio Gassman, Nino
Manfredi i Stefania San-
drelli, una crònica de la
història d’Itàlia, des de la
postguerra fins als anys
70 narrada a través d’un
grup d’amics. Amb Llet-
jos, bruts i dolents, una
comèdia dramàtica pro-
tagonitzada per Nino
Manfredi que retrata la
mesquinesa humana a
través d’una família de
barri humil, va guanyar
el premi al millor direc-
tor de Canes, certamen
que també va premiar el
guió de La terraza
(1980), amb Vittorio Gass-
man, i va seleccionar Pas-
sione d’amore, La nuit de
Varennes, La familia  (no-
minada a l’Oscar), i Splen-
dor, de nou amb Marcello
Mastroianni. ■

El mestre italià, director de pel·lícules com ‘Una jornada particular’
i ‘La familia’, va morir ahir a Itàlia als 84 anys
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Ettore Scola  en un homenatge que es va fer a Dino Risi l’any 2008 a Roma ■ TIZIANA FABI / AFP

El vestíbul del Centre de Cul-
tura Contemporània de Bar-
celona (CCCB) es va conver-
tir ahir en un laboratori d’ar-
quitectura experimental i in-
novadora. Amb un objecte
tan comú com un llapis, un
centenar d’estudiants de la
Welsh School of Architecture
de la Universitat de Cardiff
van alliberar els seus neguits
constructius. Van caldre
10.000 llapis i tot un dia de
feina per erigir un habitacle
en forma de niu invertit de 70
kg. Els alumnes, de primer
curs i guiats per un dels seus
professors, el català Carles
Sala, van improvisar fins al
final. La instal·lació es des-
muntarà avui i els 10.000 lla-
pis es regalaran a la Funda-
ció Tot Raval. ■ O. DURAN
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10.000 llapis
per a una nova
arquitectura
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El festival Temporada Alta
organitza la seva quarta
edició a l’Amèrica Llatina,
del 29 de gener al 18 de fe-
brer a Buenos Aires, Mon-
tevideo i Lima, i per pri-
mer cop completarà la
programació catalana
amb propostes de cinc pa-
ïsos més –Mèxic, Xile,
l’Uruguai, el Perú i l’Ar-
gentina– per “enfortir els
lligams entre artistes ca-
talans i internacionals”. El
Festival de Tardor de Ca-
talunya-Girona / Salt pre-
sentarà a les tres ciutats
tres produccions catala-
nes: la versió en castellà
d’Informe per a una aca-
dèmia, d’Ivan Benet; la
preestrena del muntatge
de dansa i circ El vacío del
otro, de Baro d’Evel, i l’es-
pectacle “de gran format a
petita escala” Mi gran
obra (un proyecto ambi-
cioso), de David Espinosa.

Als tres països també es
veurà el curtmetratge The
missing part, de Baro
d’Evel, primer capítol de
The One Project. El IV
Torneig de Dramatúrgia
Transatlàntic enfrontarà
a Buenos Aires els cata-
lans Clàudia Cedó i Ra-
mon Madaula amb els ar-
gentins Leandro Airaldo i
Patricia Suárez. ■

Propostes de
sis països, en
la Temporada
Alta americana
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El fins ara director del Mu-
seu d’Història de Catalu-
nya, Jusèp Boya (Les,
1960), ha estat nomenat
nou director general d’Ar-
xius, Biblioteques, Museus
i Patrimoni del Departa-
ment de Cultura. Boya és
membre del cos de conser-
vadors de museus de la Ge-
neralitat. El govern ha no-
menat Josep Solà (Manre-
sa, 1963) nou director de
Serveis del Departament
de Cultura. Solà ha estat
director de Serveis del
Departament de Territori
i Sostenibilitat. ■

Boya, director
d’Arxius,
Biblioteques,
Museus i
Patrimoni
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