
El passat dijous 5 de març, mentre a 
la Sala Gran del Teatre Nacional de 
Catalunya se seguia representant L’art 
de la comèdia d’Eduardo de Filippo en 
el muntatge magnífic que ha dirigit Lluís 
Homar, al Lliure de Gràcia el Teatri Uniti 
de Nàpols presentava dues comèdies 
curtes del mateix autor italià: Dolore 
sotto chiave, una peça escrita el 1958, 
i Pericolosamente del 1938. L’humor, la 
ironia, en alguns moments el cinisme, 
circulen, brillants i incontenibles per 
aquests textos originals de De Filippo, 
extraordinari comediògraf, com se sap, 
nascut a Nàpols el 1900 i mort a Roma 
el 1984. Com a pròleg de la sessió, 
s’oferí el monòleg I pensionati della 
memoria de Pirandello, una reflexió te-
nebrosa d’un enterramorts.

A la primera comèdia, l’espectador as-
sisteix a les grans atencions que Lucia 
dedica a la seva cunyada Elena, víctima 
d’una greu malaltia que en qualsevol 
moment pot derivar en un desenllaç fa-
tal. Lucia manté la malalta tancada amb 
pany i clau a la seva cambra, aïllada 
fins i tot de Rocco Capasso, el marit, ja 
que una trobada dels cònjuges podria 
ser funesta per a la salut d’Elena atesa 
la càrrega emocional que tindria l’en-
contre. Fart de veure’s apartat d’Elena, 
Rocco entra violentament a l’habitació 
on la germana té segrestada l’esposa 
i obre finestres i balcons perquè entri 
l’aire i el sol que tot ho curen. Tot seguit, 
però, descobreix, alarmat, que el llit de 
la malalta és buit.

Lucia li confessa que la dona fa onze 
mesos que és morta, però que no l’hi 
va dir per no entristir-lo. Rocco s’indigna 
perquè li ha estat robada l’oportunitat 
de viure el dol i per les allargues que 
havia donat a una amant seva de qui 
espera un fill. A la comèdia, diu el di-

rector Francesco Saponaro, “els bons 
sentiments com la caritat cristiana, la 
compassió o la mania burgesa de la be-
neficència, es tornen armes impròpies 
per dissimular, en els afectes, aquella 
secreta predisposició de l’ésser humà 
al control i al domini de l’altre”. Luciano 
Saltarelli, transvestit de Lucia, i Tony 
Laudadio de Rocco, són dos intèrprets 
sensacionals, protagonistes també de 
Pericolosamente, molt ben acompanyats 
de Giampiero Schiano com a Michele.

Aquest darrer, després d’una llarga es-
tada a Amèrica, visita el seu amic Arturo 
perquè li llogui una habitació, abans no 
trobi una residència definitiva a Nàpols. A 
la casa, però, s’estila un curiós sistema 
de resoldre les desavinences conjugals: 
cada cop que Dorotea –una altra vegada 
el transvestit Saltarelli– no encerta la 
resposta adequada a una demanda del 
marit, aquest agafa un revòlver i dispara 
a la dona. Michele, terroritzat, viu les si-
tuacions més còmiques i inesperades de 
la comèdia, la qual acaba quan per tot el 
veïnatge, per tot el barri, per tota la ciutat 
es multipliquen els trets dels marits que 
imiten el mètode pacificador d’Arturo, tot 
i el risc d’un tràgic desenllaç.

De tota manera, en aquesta avançada 
primavera teatral italiana –que haurà 
tancat Manca solo la domenica, obra no 

estrenada encara (Lliure de Gràcia) en el 
moment d’escriure aquesta pàgina– crec 
que res no pot ser més gratificant que 
Una giornata particolare que Oriol Broggi 
ha dirigit fent notar les estretes conne-
xions amb la pel·lícula que Ettore Scola, 
coguionista amb Ruggero Maccari, va 
dirigir el 1977. Unes escenes del pis on 
vivia l’Antonietta (Sofia Loren) un matí 
qualsevol, quan ha de fer llevar i vestir 
els sis fills que l’han convertida per 
molts anys en un escarràs, mentre per 
places i carrers es viu el fervor patriòtic 
del fascio, el dia que Hitler visita Roma i 
presenciarà al costat de Mussolini grans 
desfilades, subministren imatges i sons 
suficients per situar-nos uns mesos 
abans de la segona guerra europea. 
Acabada la projecció, l’Antonietta (Clara 
Segura), abans de pronunciar una sola 
paraula, sap crear la imatge patètica 
d’una soledat existencial enorme, d’una 
buidor d’il·lusions que la predisposaran 
a una amistat singular amb el seu veï 
Gabriele (Pablo Darqui). 

A mi em fa l’efecte que aquesta versió 
d’Una giornata particolare es represen-
tarà a la Biblioteca de Catalunya, la seu 
habitual de La Perla 29, tants mesos 
com vulgui el director Oriol Broggi, que 
ha aconseguit un dels millors muntatges 
de la seva carrera.
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Foto de promoció d’Una giornata particolare.

D
AV

ID
 R

U
AN

O


	1605ELTEMPS_76_77

