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Una talentosa iniciativa
CRÒNICA Da Camera debuta amb èxit en el cicle ‘Ibercamera’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA 

Quan la suma de talent és tan gran 
com el que atresoren els músics de la 
nova Orquestra Da Camera n’hi ha 
prou amb quatre dies d’assajos per
què la seva qualitat sonora s’acosti 
a l’excel·lència. Intèrprets joves del 
nostre país, amb una contrastada ex
periència internacional, van demos
trar el que podria guanyar qualsevol 
de les nostres orquestres si comptes
sin amb el seu concurs. Entusiasme, 
energia,  complicitat  i una gran pas
sió per la música van ser les notes do
minants de la seva actuació en la in
auguració, dimecres, de la 30a tem
porada d’Ibercamera. El públic del 
Palau va acabar aclamant una for
mació creada per a l’ocasió.
 L’orquestra, dirigida per la con
certino Antje Weithaas amb la col·la
boració de Jonathan Brown del Quar
tet Casals, va disfrutar amb l’expe
riència i va transmetre una frescor 
plena de virtuosisme. El remat de la 
vetllada, amb la propina d’El cant dels 

ocells de Pau Casals i una magnífica 
interpretació de la violoncel·lista La
ia Palau, no va poder tenir un sen
tit més metafòric. Va ser un home 
natge a l’Associació Música Da Ca
mera, que, dirigida pel mestre del 
Vendrell, va impulsar una tradició 
filharmònica i civil que ha perdurat.
 El Concert de Brandenburg número 3 
de Bach va posar a prova la cohesió 
d’aquesta formació de corda refor
çada pel clavecí Kennedy Moretti. 

Impactant va ser la recreació del Con-
cert per a violí, oboè i orquestra del ma
teix autor, en què va brillar l’obois
ta José Luis García Vegara en diàleg 
amb el violí de Weithaas. 
 Després d’una implicada inter
pretació de la Serenata, número 13 de 
Mozart, pletòrica de delicadesa, l’or
questra es va enfrontar al seu princi
pal repte:  Nit transfigurada de Schön
berg. L’homogeneïtat sonora va co
ronar l’intens programa. H

33 Concert de l’Orquestra Da Camera, que va obrir el cicle ‘Ibercamera’.

ERICH MAIER

Retrat de la 
desolació 
moral d’Itàlia 
3Toni Servillo dirigeix i interpreta 
la tragicomèdia ‘Le voci di dentro’ 

MARTA CERVERA
BARCELONA

E
l Temporada Alta desco
breix aquesta nit una face
ta diferent del polifacètic 
Eduardo De Filippo (Navi-

dad en Casa Cupiello; Sábado, domingo y 
lunes) amb l’estrena al Principal de 

Girona de Le voci di dentro, una obra 
d’aspectes expressionistes i amargs, 
dirigida i interpretada per Toni Ser
villo, un dels actors més respectats 
de l’escena italiana. Ell i el seu ger
mà Peppe assumeixen els rols prin
cipals en aquesta aclamada comèdia 
negra amb 14 actors coproduïda en

EL PICCOLO DE MILÀ AL TEMPORADA ALTA

33 D’esquerra a dreta, Peppe i Toni Servillo amb Antonello Cossia en una escena de ‘Le voci di dentro’.

FABIO ESPOSITO

tre el Piccolo de Milà, el Teatre de Ro
ma i els Teatri Uniti de Nàpols. Escri
ta el 1948, l’obra reflecteix la incer
tesa de la societat italiana després de 
la guerra mundial.
 «Aquest De Filippo és menys po
pular. Està més pròxim al teatre eu
ropeu de Ionesco i Pinter», ressalta 
Toni Servillo. «Trenca amb les imat
ges tòpiques de les seves comèdies», 
afegeix. El text juga amb la realitat 
i la ficció per crear «una atmosfera 
de l’absurd». La trama parteix d’un 
somni del seu personatge, Alberto, 
en què veu el cos assassinat d’un veí. 
El fet que aquest hagi desaparegut 
contribueix a estendre les sospites i 
a destapar els recels i desemmasca
rar les atrocitats que s’amaguen re
re les aparences. Servillo considera 

oportú recuperar el text. «Aquesta 
obra reflecteix sentiments molt ac
tuals a través de la desolació moral 
d’una societat transformada per la 
guerra que ha fet sortir els instints 
més nefastos», afirma. «És com un 
crit d’alarma davant d’un món que 
es comporta de forma criminal, da
vant la il·legitimitat de la impuni
tat. Parla de la poca fe dels homes 

en la paraula, dels seus dubtes i de 
la seva incertesa», va indicar el vene
rat actor, encantat de tornar al Tem
porada Alta, on va triomfar amb La 
trilogia della villeggiatura fa quatre 
anys.

PERSONATGE MUT/ «És un text que por
ta al nihilisme perquè demostra que 
no es pot creure en res. Tant és així, 
que un dels personatges més impor
tants de l’obra no parla. Només es co
munica amb petards», afegeix. Es re
fereix al tio Nicola, un home des
encantat de la vida. «De Filippo con 
siderava que la saviesa era muda», 
recorda Servillo, per això Nicola con
sidera que parlar és inútil. «És un 
personatge molt beckettià», apunta 
Servillo. H

«De Filippo és aquí 
menys popular, està 
més pròxim al teatre 
europeu de Ionesco 
i Pinter», diu Servillo


