Editorial
ARRIVEDERCI MARCELLO
Diàleg de Marcello Rubini (Marcello Mastroianni) amb Sylvia

(Anita Ekberg) a La do/ce vita (1960)

Marcello: Tu ho ets tot, Sylvia, saps que ho ets tot.
You are everytning, everytning.
Ets la primera dona del primer dia de la creació.
Ets la mare, la germana, l'amant, l'amiga.
L'àngel, el dimoni, la terra, la casa.
Sylvia:
Xiuxiuveja una cançó.
Marcello: ¿Per què has vengut aquí? Torna a Amèrica. Fes-me el favor, entens; ¿qué faré, ara?

N o n te negabo
(no et negaré)
de l'Evangeli segons Sant M a t e u
Nou Testament

A m i c i admirat Marcello,

D

es d'aquestes pàgines, cap altra
aspiració que la de retre h o m e natge al teu pas i a la teva contribució al món del cinema. S'ha
acabat la Dolça Vida, has posat
fi al teu particular Matrimoni
a la italiana,
després d'innombrables
Dies
d'Amor
i d'escasses Nits
Blanques.
T ' h a arribat la veritable
Jornada
Particular. T u , que fores el més desit-

j a t a la Ciutat de les Dones, ens contemples ara des de la
Terrassa
instal·lada Més enllà dels núvols, no
perquè allà hi hagi el cel dels clàssics que això ara per ara només són paraules- sinó perquè és el lloc que et
correspon a l'altre cel, el de les estrelles
que han projectat la seva llum a través
de les pantalles.
T u que donares una dimensió positiva
al cinisme sempre entès de forma des-

pectiva per aquells que no saben lligarlo a la intel·ligència. Arribarà el dia en
què parlaran de tu aquells que encara
no han nascut. E t llegiran a les filmoteques, perquè el llenguatge dels actors
també és llenguatge i és cultura. No
aconseguires -tal vegada no vas pretenir-ho- viure una Vida Privada
com
cal i tampoc no tendrás una mort oblidada. Recercarem un cop i altre des del
bes amb A n i t a E k b e r g fins al semblant conformista de Pereira. Adéu. *
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