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L’any 2008 el director italià Matteo Garrone va presentar a 
Cannes Gomorra, la pel·lícula basada en l’obra de Roberto 
Saviano sobre la màfia napolitana, que inaugurava una 
tendència que després han seguit moltes altres obres 
del cinema italià de retratar amb descarnada naturalitat 
les noves estratègies i mètodes de la Cosa Nostra en ple 
segle XXI. A Gomorra, que després va tenir la seva versió 
televisiva, la van seguir films com Suburra, Dogman o Il 
traditore, entre d’altres. 
En aquest context s’emmarca A Chiara, la nova pel·lícula 
de Jonas Carpignano, que tanca la seva trilogia sobre la 
localitat de Gioia Tauro, situada en un lloc estratègic just al 
davant de la costa siciliana i molt a prop del nord d’Àfrica. 
Si a Mediterranea i a A ciambra, Carpignano tocava altres 
aspectes temàtics com la immigració il·legal, la delinqüència 
o el xoc socio-cultural, a A Chiara focalitza l’acció en la 
"Ndrangheta", la màfia calabresa que té en Gioia Tauro un 
dels seus principals centres d’operacions.
El treball de guió de A Chiara ve de lluny, en concret de 
2015, quan Carpignano estava preparant el rodatge de A 
ciambra, el seu segon film, però en paral·lel ja esbossava el 
tractament de guió de la seva següent obra. Durant un dels 
càstings que estava fent, va conèixer Swamy Rotolo, que 
en aquell moment tenia 9 anys, una nena de Gioia Tauro 
que sis anys després acabaria sent la protagonista absoluta 
de A Chiara. Segons comenta Carpignano, durant els sis 
anys següents, va continuar veient-la créixer -Gioia Tauro 
és una població relativament petita on gairebé tothom es 
coneix- i sempre va saber que voldria que fos qui interpretés 
el paper de Chiara a la pel·lícula. 
Si alguna cosa caracteritza la trilogia de Carpignano és 
el seu estil gairebé documental, amb una forma de treball 
que ficciona la realitat però amb una naturalitat i proximitat 
que fan que les seves pel·lícules estiguin carregades de 
veritat. A A Chiara fa un pas més en aquest procés quan 
aconsegueix la complicitat de tota la família de Swamy 
Rotolo per interpretar íntegrament a la família de ficció 
de la protagonista. Així doncs, Salvatore, Giulia, Claudia 
i Antonio Rotolo intrerpreten els pares i germans amb 
una espontaneïtat extraordinària que porta la mirada 
de Carpignano exactament al lloc on pretén. Tot això es 
veu perfectament en la llarga seqüència inicial, la festa 
d’aniversari dels 18 anys de Giulia, la germana de Chiara. 

Retrat sense filtres de la màfia a través dels ulls d’una adolescent

Mai tenim la sensació d’una posada en escena, d’uns 
diàlegs guionitzats, d’una coreografia predeterminada. És 
com si l’espectador s’hagués infiltrat sobtadament en la 
intimitat d’una celebració familiar.
Comenta Carpignano que el seu mètode de treball consisteix 
en no donar un guió als actors, i en no fer assajos previs 
fins el moment en què realment s’ha de rodar la seqüència. 
És la seva manera de mantenir el més fresc i espontani 
possible el treball dels actors, que saben quin tipus de 
situació hauran de rodar, però no saben exactament com es 
farà ni amb quins diàlegs. Pel director italià era fonamental 
mantenir aquest sentit de la unitat familiar perquè justament 
la màfia calabresa és una de les més impermeables del món, 
donat que només accepta membres de clans en l`àmbit 
estricament familiar per evitar al màxim les vendettas i 
traïcions internes.
A Chiara és un film plantejat, a partir de la seqüència 
d’obertura, des del punt de vista d’una adolescent. Assistim 
al descobriment dels secrets i de la verdadera realitat de 
la seva família a través dels ulls del personatge de Chiara. 
Quan el seu pare Claudio desapareix, el món que havia 
conegut, la dinàmica de la seva vida, s’esfondra. Chiara 
bascula entre la incredulitat del que anirà descobrint, a la 
ràbia i la frustració quan assumeix que tot allò que havia 
conegut no tornarà mai més. Carpignano retrata de forma 
brillant tot aquest procés. En el fons, la seva és una mirada 
íntima, quotidiana, sense filtres, sense efectismes, però a 
la vegada un retrat descarnat de com el "modus operandi" 
de la màfia calabresa és un "modus vivendi" que s’infiltra 
implacablement a tots els nivells. En aquest sentit, A Chiara 
és un film d’una gran sobrietat i coherència, i un brillant 
tancament de la trilogia d’un dels joves directors italians 
més prometedors del panorama actual.
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