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Pot existir l’amor etern?

"Aquest sentiment de no acceptar l'absència de l'altre 
ens ha fet inmortals"



Nino i Caterina porten seixanta-cinc anys de matrimoni 
i s'estimen profundament. A la mort de Caterina, un 
escriptor, Amicangelo, ajudarà a Nino a reviure els 
records de la vida amb la Caterina i a escriure les seves 
memòries. Nino i Amicangelo tenen idees i valors 
diferents i hauran d'intentar acostar dos mons que 
semblen molt llunyans. Els records i els sentiments de 
Nino canviaran la perspectiva vital de l'escriptor.

LA CRITICA DIU

"L'home	 mortal	 només	 té	 d'immortal:	 el	 record	
que	s'emporta	i	el	record	que	deixa”.	És	en	aquesta	
cita	de	Cesare	Pavese	on	hi	ha	el	signi?icat	profund	
de	Lei	mi	parla	ancora	 i	de	bona	part	del	cinema	
de	Pupi	 Avati.	 La	 diu	 l'actor	 Renato	 Pozzetto,	 el	
protagonista	 de	 l'adaptació	 de	 la	 novel·la	
autobiogrà?ica	escrita	per	Giuseppe	Sgarbi	el	2014.

Pupi Avati (1938) és director, productor, escriptor i 
músic. Abans d'iniciar-se en el cinema va dedicar-se 
al jazz com a clarinetista en el grup Doctor Dixie 
Band (1959-62). El seu debut com a realitzador va ser 
el 1970 amb dos films de terror Balsamus i Thomas e 
gli indemoniati. El 1983 va crear amb el germà 
Antonio la productora DueA Film que produirà les 
seves pel·lícules. 
La crítica distingeix dues línies en la seva obra que 
sempre ha anat alternant: una vena nostàlgica en 
comèdia i drama i una altra dintre del gènere del 
terror.

SINOPSI

En les seves històries, situades gairebé sempre a 
Bolònya i amb inspiració autobiogràfica, i en els seus 
personatges sempre hi ha un intent de recuperar el 
passat, de tornar a la infantesa o joventut i voler 
canviar opcions equivocades. Ell mateix ha dit:

 “La maggior parte dei miei film ha come punto di 

partenza un fatto accaduto nel passato perché ho molta più 

curiosità verso le cose già trascorse piuttosto che verso il 

futuro.”
Altres temes recurrents són: l'amistat o la traició de 
l'amistat (com a Regalo di Natale, 1986), l'oposició 
de les formes de vida rural a la de la ciutat (Storia di 
ragazzi e di ragazze, 1989). La comèdia a vegades és 
grotesca, altres empeltada de drama, altres 
sentimental. Alguns arguments es basen en un 
personatge ingenu a qui li passen totes les desgràcies 
i deix que els altres s'aprofitin d'ell, però acaba per 
aconseguir el que es proposa (com el protagonista de 
Il cuore altrove, 2003).

Dintre del gènere terror ha creat una vena molt 
original centrada sempre en el territori rural 
l'anomenat "gotico padano" basat en legendes 
populars com Il signor diavolo (2019)  o La casa de 
las ventanas que ríen (1976). Aquesta darrera, 
considerada obra de culte pels aficionats al gènere, va 
estar recuperada pel Festival de Sitges del 2019, amb 
motiu de l'homenatge que va rebre el director pel 
conjunt de la seva obra.
Una obra que consta de més de cinquanta films entre 
cinema i televisió i que encara és de plena actualitat. 
El 29 de setembre d'aquest any es va estrenar a Itàlia 
la seva darrera pel·lícula Dante, sobre la vida del 
"pare de la llengua italiana".

EL DIRECTOR

Director: Pupi Avati
Guió: Pupi i Tommaso Avati
Fotografia: Cesare Bastelli
Duració: 100 min
Any: 2021

«Una obra apassionada i crepuscular que fa de l'amor 
a la tercera edat, del contrast entre modernitat i 
tradició, les pautes d'un relat intens i dolç.» Marco 
Paiano

«Existeix un cinema que no segueix les modes, 
suspès en el temps, ancorat en els records de joventut, 
lligat a un món ancestral on el negre de la inquietud i 
el candor de la innocència es contaminen.» Luca 
Baroncini

«La pel·lícula toca els acords més malenconiosos del 
realitzador Pupi Avati, els vinculats a la nostàlgia del 
passat, al record dels temps que van ser i a la 
concepció que l'home és fruit de les seves eleccions, 
sobretot sentimentals. Ens parla d'una Itàlia que ja no 
existeix, d'uns valors que s'han dissolt amb el temps i 
d'hàbits que xoquen amb la hiperactivitat de la 
contemporaneïtat.» Sergio Grega
 

«Trobem disseminades al llarg de la pel·lícula, amb 
una contenció molt encertada, algunes claus que 
obren diferents nivells de comprensió, que poden 
il·luminar certs racons secrets de la interioritat o de la 
vida de cada espectador. És una història tendra i 
nostàlgica que transmet valors perdurables, que avui 
són rars, i explica les virtuts de la vellesa.» Serena 
Nannelli
 

LA PEL·LÍCULA

Lei	 mi	 parla	 ancora	 toca	 els	 acords	 més	
malenconiosos	 del	 director	 Pupi	 Avati,	 els	
relacionats	 amb	 la	 memòria	 i	 la	 nostàlgia	 del	
passat,	amb	la	concepció	que	l'home	és	fruit	de	les	
seves	eleccions,	sobretot	sentimentals.	La	història	
de	Giuseppe	Sgarbi	és	la	història	d'un	amor	etern,	
d'un	 vincle	 inseparable	 que	 va	 més	 enllà	 de	 les	
coordenades	 temporals	 i	 el	 fa	 immortal.	 En	
aquests	seixanta-cinc	anys	de	relació	de	parella	es	
pot	 veure	 a	 contra	 llum,	 l'evolució	 (o	 involució)	
d'un	país,	el	canvi	de	costums	i	de	relacions.	És	el	
record	 el	 que	 marca	 cada	 passatge	 narratiu,	 la	
possibilitat	que	el	 relat	 sigui	modelat	a	partir	del	
que	s'ha	viscut	(o	es	pensa	haver	viscut).

En	 els	 intercanvis	 entre	 Giuseppe	 Sgarbi	 i	
Amicangelo	 (l'escriptor	 que	 l'ajuda	 a	 escriure	 les	
memòries),	tornen	a	sortir	episodis	del	passat	als	
quals	 potser	 no	 se'ls	 ha	 donat	 importància,	 però	
esdevenen,	 quan	 hom	 està	 a	 prop	 de	 la	 mort,	
fonamentals	 per	 reconstruir	 un	 camí.	 L'escriptor,	
cridat	 per	 ajudar-lo	 a	 recollir	 els	 records	 del	
passat ,	 és	 també	 una	 mena	 de	 vàlvula	
d'alleujament	per	a	Sgarbi,	encara	compromès	en	
la	di?ícil	elaboració	del	dol	per	 la	mort	de	 la	seva	
dona.
Gairebé	 ningú	 no	 fa	 el	 cinema	 d'Avati,	 en	 part	
perquè	 sovint	 ens	 fa	 por	 plantejar	 una	 història	
relacionada	amb	 la	mort	 i,	 en	part,	 perquè	prové	
d'una	 tradició	 que	 ha	 perdut	 molts	 dels	 seus	
creadors	 pel	 camí.	 El	 director	 bolonyès	 recorda	
una	Itàlia	que	 ja	no	existeix,	uns	valors	que	s'han	
dissolt	amb	el	temps	i	uns	hàbits	que	xoquen	amb	
la	hiperactivitat	de	l'estil	de	vida	actual.	En	aquest	
sentit	Sgarbi	i	el	personatge	de	l'escriptor	són	pols	
oposats,	 però	 tan	 semblants	 que	 acaben	 per	
coincidir.
Pupi	Avati	se	centra	en	la	dimensió	privada,	en	la	
persona,	 posant	 en	 escena	 Elisabetta	 i	 Vittorio	
exclusivament	 en	 el	 seu	 paper	 de	 ?i l ls ,	
independentment	 de	 la	 seva	 projecció	 pública	
(especialment	la	del	crític	d'art).	Això	té	un	efecte	
positiu	 en	 una	 pel·lícula	 que	 fa	 de	 la	 mesura,	

Fabrizio	Gifuni	

Stefania	SandrelliRenato	Pozzetto

Isabella RagoneseLino Musella
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PARLA EL DIRECTOR

Pupi Avati 

club de cinemaEl llibre de Giuseppe Sgarbi em va impressionar 
profundament. Ho havia viscut, no personalment per 
sort, sinó a través d'alguns dels meus companys, dos 
amics meus directors que tots dos van perdre les 

seves dones després de molts anys de matrimoni. 
Són sobretot els homes els que tenen problemes 
greus, perquè les dones misteriosament saben donar 
la seva vida i juntes tenen la capacitat de suportar 
l'absència. Els homes estem menys equipats.

Llegint el llibre em vaig adonar que valia la pena 
explicar aquell moment, explicar la saviesa de la 
vellesa que ja no es valora, mentre que a les cultures 
clàssiques era molt apreciada. Per què la modernitat 
ha escombrat el vell tan precipitadament? Per què ja 
no es demana l'opinió a un una persona gran quan 
sap tant de vida? Ja ha comès tots els errors, ens 
podria dir “no facis això perquè ja m'hi vaig 
equivocar jo”. Aquest enfocar-ho tot al mercat dels 
joves, al que interessa als joves, és una gran estafa 
que pateixen els joves mateixos, que en realitat no 
compten per a res, només són compradors en una 
globalització total. En canvi, la persona gran podria 
ser tinguda en compte i implicada.

Lei mi parla ancora és una novel·la autobiogràfica 
que es basa en l'absència, en la creença que no hi ha 
ningú més present que el que no hi és. L'absent de la 
nostra història es diu Caterina Cavallini. Va deixar 
el món amb vuitanta-nou anys, la majoria dels quals 
va passar al costat del marit, Giuseppe Sgarbi. 
Aquesta és l'obertura de la novel·la que evoca el 
llarg matrimoni que el mateix Sgarbi va escriure 
amb l'ajuda de Giuseppe Cesaro, un escriptor romà.

I aquests és també l'inici de la meva pel·lícula que, 
en lloc d'il·lustrar només els fets recordats, 
s'atreveix a "com" van ser escrites i reprodueix la 
trobada entre dos homes de cultura, d'edat i visió de 
la vida, diametralment oposades. Així, sense trair de 

l'elegància	 i	 la	 capacitat	 d'emocionar	 els	 seus	
punts	 forts.	 Fins	 i	 tot	 amb	 un	 estil	 senzill	 que	
aconsegueix	 comunicar	 la	 força	 de	 l'amor	 i	 la	
importància	 de	 viure	 al	 màxim	 els	 nostres	
sentiments.	Sense	retòriques	forçades,	ni	xantatge	
emocional.

I,	un	cop	més,	és	el	repartiment	el	que	dona	valor	
a	aquests	elements.	A	més	de	Fabrizio	Gifuni	(en	el	
paper	de	l'escriptor),	Isabella	Ragonese	i	els	amics	
del	 director	 —Alessandro	 Haber,	 Serena	 Grandi,	
Nicola	 Nocella	 i	 Chiara	 Caselli—	 destaca	 Renato	
Pozzetto,	 en	 el	 paper	 protagonista.	 Un	 actor	
oblidat	 injustament	 durant	 anys	 i	 encasellat	 en	
personatges	còmics	 i,	que	 fa	un	gran	treball	en	el	
primer	 rol	 dramàtic	 de	 la	 seva	 carrera.	 Una	
sorpresa	molt	benvinguda.

Sergio	Grega

Isabella Ragonese

cap manera el dolor que origina l'obra, vaig 
poder fer meva aquesta història portant la 
càmera entre bastidors de la creació literària. I 
ho vaig fer conduint per llocs que m'estimo 
molt, en aquest territori de l'ànima que és la 
Baixa Plana Padana, un grup d'actors en bona 
part nous en el meu cinema, actors amb els 
quals feia temps que volia treballar (Fabrizio 
Gifuni, Stefania Sandrelli, Isabella Ragonese o 
Lino Musella). A ells s'hi van unir altres 
intèrprets ja familiars a les meves pel·lícules 
com Chiara Caselli, Alessandro Haber i Serena 
Grandi. El que probablement fa encara més 
curiós aquest repartiment és el protagonista 
Renato Pozzetto, un actor còmic molt conegut, 
als antípodes del cinema que li ha donat tant 
d'èxit.

En explicar la història d'amor de Giuseppe 
Sgarbi, crec que he explicat una història 
universal, el moment de rendir comptes, quan 
tot el viatge està darrere teu i de sobte et trobes 
sol. El company de viatge amb qui has 
compartit cada moment, amb qui vas riure i 
cridar, que vas estimar i odiar, aquell ésser que 
et va veure en totes les estacions, en el millor i 
en el pitjor, aquell disc dur que conté totes les 
imatges de la teva vida, se n'ha anat. I llavors 
l'única manera de no resignar-se a la seva 
absència és continuar parlant amb ella, 
reconstruint cada moment sagrat de la vostra 
unió. Al final de la història hem volgut, tenint 
en compte la passió literària dels que queden 
sols, evocar Pavese amb una reflexió sobre la 
immortalitat: “L'home mortal només té 
d'immortal: el record que s'enporta i el record 
que deixa”.

Fabrizio	Gifuni	

LA PEL·LÍCULA DEL NOVEMBRE

ACTE club de cinema funciona gràcies a  les 
persones associades i amb les subvencions de 
l'ajuntament i de la diputació. Si ens vols ajudar i 
col·laborar amb nosaltres, fes-te sòcia. Tothom és 
benvingut.

actecambrils@gmail.com
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trobada entre dos homes de cultura, d'edat i visió de 
la vida, diametralment oposades. Així, sense trair de 

l'elegància	 i	 la	 capacitat	 d'emocionar	 els	 seus	
punts	 forts.	 Fins	 i	 tot	 amb	 un	 estil	 senzill	 que	
aconsegueix	 comunicar	 la	 força	 de	 l'amor	 i	 la	
importància	 de	 viure	 al	 màxim	 els	 nostres	
sentiments.	Sense	retòriques	forçades,	ni	xantatge	
emocional.

I,	un	cop	més,	és	el	repartiment	el	que	dona	valor	
a	aquests	elements.	A	més	de	Fabrizio	Gifuni	(en	el	
paper	de	l'escriptor),	Isabella	Ragonese	i	els	amics	
del	 director	 —Alessandro	 Haber,	 Serena	 Grandi,	
Nicola	 Nocella	 i	 Chiara	 Caselli—	 destaca	 Renato	
Pozzetto,	 en	 el	 paper	 protagonista.	 Un	 actor	
oblidat	 injustament	 durant	 anys	 i	 encasellat	 en	
personatges	còmics	 i,	que	 fa	un	gran	treball	en	el	
primer	 rol	 dramàtic	 de	 la	 seva	 carrera.	 Una	
sorpresa	molt	benvinguda.

Sergio	Grega

Isabella Ragonese

cap manera el dolor que origina l'obra, vaig 
poder fer meva aquesta història portant la 
càmera entre bastidors de la creació literària. I 
ho vaig fer conduint per llocs que m'estimo 
molt, en aquest territori de l'ànima que és la 
Baixa Plana Padana, un grup d'actors en bona 
part nous en el meu cinema, actors amb els 
quals feia temps que volia treballar (Fabrizio 
Gifuni, Stefania Sandrelli, Isabella Ragonese o 
Lino Musella). A ells s'hi van unir altres 
intèrprets ja familiars a les meves pel·lícules 
com Chiara Caselli, Alessandro Haber i Serena 
Grandi. El que probablement fa encara més 
curiós aquest repartiment és el protagonista 
Renato Pozzetto, un actor còmic molt conegut, 
als antípodes del cinema que li ha donat tant 
d'èxit.

En explicar la història d'amor de Giuseppe 
Sgarbi, crec que he explicat una història 
universal, el moment de rendir comptes, quan 
tot el viatge està darrere teu i de sobte et trobes 
sol. El company de viatge amb qui has 
compartit cada moment, amb qui vas riure i 
cridar, que vas estimar i odiar, aquell ésser que 
et va veure en totes les estacions, en el millor i 
en el pitjor, aquell disc dur que conté totes les 
imatges de la teva vida, se n'ha anat. I llavors 
l'única manera de no resignar-se a la seva 
absència és continuar parlant amb ella, 
reconstruint cada moment sagrat de la vostra 
unió. Al final de la història hem volgut, tenint 
en compte la passió literària dels que queden 
sols, evocar Pavese amb una reflexió sobre la 
immortalitat: “L'home mortal només té 
d'immortal: el record que s'enporta i el record 
que deixa”.

Fabrizio	Gifuni	

LA PEL·LÍCULA DEL NOVEMBRE

ACTE club de cinema funciona gràcies a  les 
persones associades i amb les subvencions de 
l'ajuntament i de la diputació. Si ens vols ajudar i 
col·laborar amb nosaltres, fes-te sòcia. Tothom és 
benvingut.

actecambrils@gmail.com
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