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- | « o r e Scola forma part d'un petit grup de realitzadors italians
que, amb més o manco regularitat, aconseguelx que els seus
treball puguln ser vistos més
enllà de les fronteres del seu
país. Aquesta victoria contra la
batalla globalltzadora, representada
en el món del cinema per la potencia
incontestable del cinema deis Estat
Units, té molt a veure amb el fet que
la filmografia de l'Italia reunelx un
grapat de bones pel-lícules que han
gauditdelsuportdecrítlcsicertamens
cinematografíes. En la seva trajectória podem dir que va haver-hi un as-

cens des deis seus inlcis flns ais seus
treballs deis setanta i els vuitanta,
mentre que després la forca de les seves propostes sembla anar-se apagant, encara que, amb més de setanta anys, Scola continua sent un cineasta en actiu.
La seva arribada al món del cinema es va fer -com és el cas de molts
d'altres realitzadors- des de l'escrlptura de guions, on va arribar després
d'uns anys dedicáis a la radio I al periodisme humorístic. Com a guionista
va col-laborar amb Ruggero Maccari,
Dlno Rlsi I Antonio Pietrangeli, i va
ser responsable del guió d'importants

pellícules italianes deis anys 60 com
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italiana
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En 1964 comença la seva etapa com
a realítzador en el film d'episodls Se
permettete

parliamo

di donne

on tra-

ballava amb Vittorio Gassman. El cinema de Scola sera a partir d'aqui de
temàtica variada, deixant un Hoc privilégiât per a la comedia però amb un
ampie espai per al cinema d'anàlisi,
de compromis historie i polític i, fins
i tot, per a pellícules d'avantguarda
o més o manco experimentáis. Sí pel

Des de Una Jornada particular fins a La famiglia (La familia, 1987) Scola
viu els seus millors moments com a cineasta; gaudeix d'un exit important a què
no és aliè la qualitat dels tre balls realitzats

¿Quéhora

seu début va comptar amb la col-laboracló d'un dels grans actors italians,
posteriorment Scola ha sabut mantenir aquesta constant al llarg de tota
la seva carrera. Bastarla fer una ullada sobre les f itxes artistiques dels seus
treballs per trobar noms tan importants corn aquests: Sophia Loren, MassimoTroisi, Marcello Mastroianni, Stefania Sandrelli, Alberto Sordi, Ugo
Tognazzi, Monica Vitti, Nino Manfredi... és a dir, el millor del millor de la
interpretano italiana.
En els seus primers films es percep
un compromis per intentar fer un cinema que sigui mostra de la realitat

que Penvolta, actitud que li va donar
el favor del public en final itzar els anys
seixanta amb films com ara Riusci-

tre el pobre sud d'Italia i el nord, on
sempre s'obren mes possibilitats, amb

ranno

un film de ficció però rodat com si es
tractàs d'un documental. Un canvi radical suposa el seu següent treball, la
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Africa
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y la doce vi-

t a ) on a través de la vida d'un senzill
comissari de policía d'una petita ciutat italiana aprofita per criticar els excessos i les conductes immorals dels
mes poderosos. En 1973vadonarmostra del seu interés per la realitat dels
mes desfavorits i del seu gust per fer
ús d'un llenguatge cinematografie diferent en retratar les diferencies en-

Trevico-Torino...

viagio

comedia C'eravamo
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Fiat-Nam,
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on fa un pas-

seig a través del retrat dels seus personatges de trenta anys de la historia d'Italia, partint del final de la Segona Guerra Mundial. En 1976 amb
Brutti,

sporchi

e cattivi

(Brutos,

sucios

y m a l o s ) va guanyar a Cannes la Palma d'Or al millor director, amb una
historia sobre els ambients mes des-

es
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A El baile Scola torna a un cinema més arriscat, sense diàlegs, amb només
Vacompanyameni de la mùsica i de les coreografies del Théatre du Campagnola on
I fa un recorregutper la història més recent de Franca i d'Europa des de 1936

La Familia

favorits de la socletat on inevitablement també hi ha Hoc per a l'extorsió, comptant amb la col-laborado del
gran Nino Manfredi. Novament la mirada histórica a temps no massa llunyats es tractada en Una giornata
ticolare

(Una Jornada

particular)

parfilm

de 1977 interpretai per na Sophia Loren I en Marcello Mastroianni. És una
Jornada particular perqué és el dia de
la trobada a Roma de Benito Mussolini I Adolf Hitler. Pel gran dia hi ha
hagut tot un desplegament de tropes
que han de desfilar davant deis caps
deis feixisme , amb la presencia obligada de tota la poblado que ha de

mostrar el suport entusiasta ais dos
megalómans. Pero el que vol contar
Scola no és aquell fet historie, sino la
particular jornada que passaran dos
ve'fnats (la parella protagonista) lluny
del desplegament civil i militar. Es
tracta d'una senyora mare de sis filis
que combrega amb les idees felxlstes
perqué alxí és com ha de ser, perqué
tothom h¡ está d'acord, que no ha pogut participar de la festa perqué ja
ha tengut prou en preparar la seva
familia perqué hi poguessin assistir.
D'altra banda, el personatge interprétât per Mastroianni és un homosexual antifeixlstes a qui evidentment

Il sobren motlus per no anar a rebre
el f u h r e r . Un fet casual posarà en contacte els dos protagonlstes, qui disposaran d'una llarga Jornada per lntercanviar impressions sobre tot el
que envolta les seves vides. Des de
Una Jornada
miglia

particular

(La familia,

fins a La fa-

1987) Scola viu els

seus millors moments com a cineasta;
gaudelx d'un exit important a què no
és alle la qualltat dels treballs realitzats. El matelx any que Una Jornada
p a r t i c u l a r , Scola particlpa en un projecte compartit. Juntament amb en
Mario Monicelll i amb en Dino Risi
reunelxen Vittorio Gassman, Ornella

...el cinema de Scola arriba a les sales de cinema d'aquest país amb una
distribució molt reduida, però sempre es pot pensar que encara ens queden per
gaudir bones obres d'aquest jove de 73 anys

Mutti, Alberto Sordi i Ugo Tognazzi
en / nuoW mostri

(jQué

viva

Italia!),

pel lieu la d'episodis que, com sempre,
sol passar té una qualitat desigual. El
film té com a nexe cornu l'humor (més
o manco negre) que es vessa per totes les historiés que pretenen ser un
retrat de la Italia del moment. Un dels
episodis més divertits és un rodat precisament per Scola on un grup d'amics es reuneix en l'enterrament d'un
altre amie, transformant l'acte fùnebre en una cosa divertida. En La t e rrazza

{La terraza,

1980) torna a fer

un film més minoritari, més de reflexió, sobre la responsabilitat dels intel-lectuals en la vida politica i social
italiana. En 1982 recupera la mirada
històrica en // mondo
che de Varennes),

nuovo

(La no-

abandonant la més

propera historia italiana per acostarse a la Revolució Francesa i centrarse en Tepisodi d'intent de fuga del
monarca Lluís XVI. El dm d'Scola com
a realitzador arribará ambelsseusdos
següents treballs Le b a l (El b a i l e ,
1983) i La f a m i l i a (encara que entre
ambdues va participaren un altre projecte compartit sensé massa fortuna
juntament amb Mauro Bolognoni i
Tinto Brass que duia per títol Maccheroni

(Macarrones,

1985), interpré-

tât per Marcello Mastroianni i Jack
Lemmon) A El b a i l e Scola torna a un
cinema més arriscat, sensé diàlegs,
amb només l'acompanyament de la
música i de les coreografies del Théâtre du Campagnol, on fa un recorregut per la historia més récent de
Franca i d'Europa des de 1936. En La

f a m i l i a fa un retrat durant una série
d'anys d'una familia burgesa, seguint
les vides d'alguns dels seus components, i sabent fer dels problèmes particulars o individuals que envolten els
membres de la familia questions universals.
Després de La f a m i l i a el talent de
Scola no ha assolit moments passats.
En 1988 va rodar inoportunament
S p l e n d o r que volia ser un homenatge al cinema en un to sentimental,
perd que va arribar després de l'èxit
de Tornatore i el seu Cinema

Paradi-

so on es tractaven questions semblades. No obstant i malgrat que el seu
cinema no assolelx els résultats passats, és encomlable que, amb més de
seixanta anys, realitzàs un nou intent
de cinema ideologic o politic com ara
Mario,

Maria

e Mario

on fa una re-

flexiô sobre el ja desprestigiat comunisme. Des d'aleshores el cinema de
Scola arriba a les sales de cinema d'aquest pais amb una distribuciô molt red u i d a , pero sempre es pot pensar que
encara ens queden per gaudir bones
obres d'aquest jove de 73 anys. m

