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adquirín ao facerlles interpretar aos actores da rúa, a cuxos rostros teño que darlles 
un golpe de cicel no intre que menos agardan, case a traizón. Agora ben, ti has saber 
comprender e perdoar estas intervencións miñas e tomalas coma o que son: un hábito.

Anna Magnani: É certo, e por iso falamos con tanta tenrura e amizade. Comprendín 
moi ben que ti te comportes así cos demais actores, que os collas e os plasmes coma ma-
teria plástica. Eles, coa súa intelixencia instintiva, son coma robots nas túas mans. Mais 
eu non son un robot: eu tiven nas mans o teu guión durante tres meses, lino cando 
menos catro veces, analicei o máis pequeno estado de ánimo, o máis importante, o máis 
sutil. Logo, coma actriz —non, detesto que se me chame así!—, coma animal instintivo 
que son!, metinme de seguida dentro da túa personaxe. Por iso, automaticamente —e 
todo é mérito teu, do teu guión!—, eu hei responder igualmente. Non obstante, ocorre 
que, respecto a Mamma Roma, son unha cousa nova. Por iso ti me berras: «Ri, Anna! 
Máis seria, Anna!». Hai unha especie de loita dentro de min para te contentar. Por 
unha banda, sinto que debera comportarme como ti queres, mesmo coas miñas únicas 
facultades interpretativas; por outra banda, vexo que non sempre coinciden as nosas 
interpretacións da túa personaxe. Perdín o equilibrio, deste xeito non son nin unha 
boa actriz —a deus grazas!— nin un obediente robot. Tería que estar sempre espan-
tosamente ao tanto, Pier Paolo, para non sufrir unha confrontación moi perigosa. Os 
mozos que ti dirixes, que ti plasmas, que ti manexas, son moito máis auténticos ca min. 
É unha comparación que non podo deixar que o público faga.

[...]

Amo o fondo, non a paisaxe. Non pode confundirse un retablo coas figuras en movemento. 
Anóxame o feito de que as figuras se movan. Por iso ningún dos meus encadramentos pode 
comezar co «campo», coa paisaxe baleira. Figuraría sempre, aínda que pequenísimo, o 
personaxe. Pequenísimo por un intre, porque logo lle berro ao fiel Delli Colli que poña o 
setenta e cinco. Entón chego ata a figura: un rostro en detalle. E detrás: o fondo. O fondo, 
non a paisaxe.

Os Canfarnaúm, as hortas de Getsemaní, os desertos, os ceos nubrados. Anna é romántica: 
ve a figura na paisaxe, a figura no movemento, inmersa entre as cousas coma un bosquexo 
impresionista, aínda que teña a potencia dun Renoir: sombras e luces en movemento, so-
bre as figuras e sobre a paisaxe, o contorno que danza contra os fondos en escorzo —nunca 
frontais— dos ríos, dos mares encrespados, dos  bosqueciños para un déjeuner sur l’herbe, 
das  pequenas rúas de  Pascarella. Chove coma deus manda. No fondo, facer cine é unha 
cuestión de sol.

4 de maio de 1962

Volvo percorrer as rúas: a Appia, a Tuscolana —que percorrín onte en plena chea de sol, 
de luz, de laído—, baixo o ceo gris da chuvieira. Chego a Cecafumo e atópome fronte ao 
desastre: o equipo espallado baixo a auga, o mercado confuso, gris, pingando. Non hai 
nada que facer.

Invádeme unha sensación de anguria igual á que experimento ao ver Acattone proxectada 
nalgunha sala de cinema de terceira: cortada, mangoneada, ante un público imprevisible 
e desatento. É esta a vida efémera do cinema. Ao traballar nel téñense só presentimentos 
de caducidade e derrota.

Vexo amoreados baixo o beirado, polas rúas de Cecafumo, ao operador, a secretaria de 
rodaxe, os maquinistas; todos coa face de quen sabe que non ten ren que facer. Baixo outro 
toldo está Di Carlo —o meu axudante de dirección— con algúns dos mozos que debían 
rodar hoxe. E os membros espallados do equipo entre os postos desordenados, os decorados 
desmontados. Unha especie de Caporetto.

Alguén me di que a Magnani quere falar comigo e vouna buscar ao departamento da fa-
milia Cecafumo, que a hospeda.  Adopta o aire das grandes ocasións. Trátase do problema 
do encadramento realizado onte, que nos preocupou, por diversas razóns, aos dous. E sobre 
isto estamos os dous de acordo: é un encadramento que debe repetirse. A Magnani explíca-
me as súas razóns, que son fundamentalmente iguais ás miñas, mais, naturalmente, con 
motivacións distintas.

Eu [Pasolini]: Discutamos este encadramento, Anna. O encadramento no que ti ris e 
lle preguntas ao teu fillo: «É bonita esta moto que che comprei? É coma a que querías 
ti?». Ese riso, fálame dese riso.

Anna Magnani: Ese riso. Sabes mellor ca min —abonda con que teñas en conta o mo-
tivo polo que foi concibido— que aquel riso pode facerse de moitos xeitos distintos. 
Pode vir antes, despois, con antelación, con retraso. Son unha cousa fraxilísima. Era o 
intre no que eu comezaba a escena e, ao empezar a acción, ti bérrasme: «Ri, Anna, ri!», 
e eu soltei ese riso  cretino. Dáme a impresión de que o meu riso nesa escena é falso, e 
como non me saiu espontáneo —e coido que ti concordas con isto— fíxome perder 
o equilibrio durante o resto da secuencia. En resumo, fágoo mal. Si, fágoo mal. Eu, de 
quen se di que son unha actriz consumada, unha cadela vella...

Eu: Sobre o asunto do malogrado dese encadramento estamos de acordo. Pero o que 
querería facerche notar —non precisamente a conto deste encadramento, senón a con-
to doutros moitos similares— é isto: que che diga «Ri, ri!» mentres te dispós a actuar, 
é dicir, o meu pulo desde fóra, coma unha inxección de expresividade, é un hábito que 

Anacos do diario gravado ao magnetófono por Pasolini. Publicado en pasolini, pier paolo 
(1965): Mamma Roma, Barcelona: Seix Barral.


