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GRÀCIES A ‘LA GRAN BELLEZA’ 
ÉS L’ACTOR EUROPEU MÉS 

ACLAMAT DEL MOMENT. FA UNS 
DIES VA PORTAR LA SEVA GRAN 

PASSIÓ, EL TEATRE, FINS A 
MADRID. ARA ESTRENA ALS CINES 

UNA  FAULA POLÍTICA I MORAL: 
‘VIVA LA LIBERTÀ’

TEXT LUCIA MAGI  FOTO MONICA SILVA

SERVILLO
TONI

“La cultura
és l’únic que 
es pot oposar 
a la sensació 

que tot
està perdut”



22 DOM

l’entrega d’aquesta ciutadania honorària. Mai acabes de donar-li 
les gràcies al destí que ha volgut regalar-te l’afecte de la gent”. 

Un eixam de periodistes impacients i d’autoritats ben muda-
des l’espera davant al Maschio Angioino, al pont llevadís que 
antigament va servir per defensar el castell d’hostes desagraïts i 
avui aïlla la fortalesa del trànsit asfi xiant i d’unes obres que sem-
blen infi nites. Les seves torres, enfosquides per la contaminació, 
expliquen el majestuós passat i el present complex de Nàpols. 
Un guia (impossible saber si municipal o autoproclamat, ja que 
només porta una postal turística penjada al coll) barreja anglès i 
napolità i li crida: “I love you, Maestro, I love you”. L’estrella li sac-
seja la mà i avança. Un guàrdia (tampoc se sap si ofi cial o volun-
tari, perquè no llueix res que sembli un uniforme) li obre pas al 
gran pati de pedra, allunya els seguidors i fi nalment no es resis-
teix i li passa un paperet: “Un autògraf, Dotto’, per favor. Estic 

tan orgullós de tenir-lo aquí…”. El Doctor 
compleix, somriu i intenta avançar.

Antonio Marco Servillo, nascut el 1959 
en un poble de la província, Afragola, i 
resident a la ciutat pròxima de Caserta 
amb la seva dona i els seus dos fi lls, està 
perdut en una selva de micròfons, gra-
vadores, càmeres i mòbils intel·ligents. 
Pacient i cortès, la mirada contemplativa, 
les mans encreuades a darrere l’esque-
na, l’actor i director de teatre procedeix 
plàcid a través de la multitud. Sembla 

LA SALA DEL TRON ÉS PLENA. Ampli i solemne sota la volta medie-
val, el local principal del castell Maschio Angioino de Nàpols 
esclata en aplaudiments. Als escons, disposats en cercle, estu-
diants de teatre, veïns, seguidors, fotògrafs. Al centre, l’alcalde 
Luigi De Magistris, amb americana fosca i faixa tricolor, lletreja 
el seu discurs: “Confereixo al mestre aquí present la ciutadania 
d’honor, com a testimoni públic d’amistat, estima i profunda 
gratitud de tota la ciutat”. A la dreta, recte i elegant en una 
cadira de brocat, amb la cara seriosa i els ulls brillants, està asse-
gut l’objecte de tanta atenció: Toni Servillo, aclamat intèrpret 
de cine i teatre.  

La gran belleza, de Paolo Sorrentino, que ell protagonitza, 
va guanyar l’Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. 
Al costat del director, sota els focus del Dolby Theatre de 
Hollywood, davant la fl or i nata del cine internacional i milions 
de teleespectadors de tot el món, Ser-
villo semblava menys emocionat que 
avui. En aquest saló nu, abraçat per la 
commoció genuïna i les declaracions 
d’afecte de veïns i polítics locals, sos-
pira profundament, es posa les mans al 
pit i somriu: “Bé, no vull menysvalorar 
la cerimònia dels Oscars. Però això cer-
tifi ca tota la meva trajectòria, beneeix 
les decisions, els sacrifi cis, la inversió de 
tota una vida, el que he viscut, el que 
he patit i celebrat: tot està comprès en 
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A ‘Viva la libertà’, Servillo interpreta dos personatges: el del polític angoixat que fuig de la seva responsabilitat i el del seu bessó,
un fi lòsof amb problemes psiquiàtrics que ocupa el seu lloc i que fa que la gent recuperi la seva fe en la política. 

“L’aventura 
humana es produeix 
quan surts de casa”,

diu l’actor sobre
l’aïllament de les 
noves tecnologies a
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interpretar-se a si mateix en una de les 
icòniques caminades de La gran belleza.

Al fer-lo ciutadà de Nàpols, l’alcalde li 
va demanar ser “esperó i antídot contra 
la resignació i la desesperança” dels seus 
conciutadans. ¿Compleix amb la seva res-
ponsabilitat sobretot en el teatre? Malgrat 
treballar al cine, que m’encanta, la meva 
ciutat em reconeix com a mi m’agrada. És 
a dir, com un home que refl exiona sobre 
el seu ofi ci d’actor principalment en l’àmbit del teatre. El teatre és el 
lloc on he crescut i que freqüento quotidianament. Amb l’especta-
cle Le voci di dentro [que va representar recentment a Madrid] ja vaig 
superar el llindar de les 200 funcions. Per a mi, l’escenari s’identifi ca 
amb la mateixa vida. I la meva trajectòria en ell es nodreix de la tas-
ca dels dramaturgs napolitans clàssics, com Eduardo De Filippo o 
Raffaele Viviani, i contemporanis, com Mimmo Borrelli i Enzo Mos-
cato. Sempre he sentit que Nàpols i teatre són la mateixa cosa.

¿Per què? Perquè Nàpols té dins, en la seva naturalesa, la capacitat 
de riure-se’n de si mateixa quan plora. En l’eterna confrontació 

entre realitat i idealitat, aquesta actitud és 
un gran recurs per a la supervivència. Des 
d’aquest punt de vista, Nàpols, que té una 
naturalesa exquisidament dramàtica, és 
una capital absoluta.

¿I els seus ciutadans? El napolità està
dotat d’una deliciosa ironia. Per ironia
entenc una passió que sap agafar distàn-
cies. Qualsevol persona aquí és capaç de 
riure-se’n de si mateixa en la tragèdia.

I això és el que fa un actor a l’escenari.

Sembla representar en alguna cosa la ‘italianitat’. Els italians tenim 
una capacitat d’estimar molt contradictòria. Estimem i ens enfadem 
alhora. No obstant, crec que tenim una naturalesa que ens permet 
aixecar-nos després de la caiguda, gràcies a aquesta força feta de passió, 
ironia, in tuïció. ¡És un animal estrany, l’italià! Però sempre es carac-
teritza per ser capaç de deixar anar amb la cara ben alta un somriure, 
una intuïció. Fins i tot ara, quan estem encallats en una fase en què 
riem molt poc. Imaginem i intuïm poc perquè vivim anys de profunda 
depressió, de desconfi ança, de cinisme. No creiem en res ni en ningú. 

“L’art només 
suggereix, no 

denuncia, no canvia, 
no fa miracles. Però 

aquests suggeriments 
alimenten la refl exió”

Imatge de l’últim muntatge teatral de Servillo, ‘Le voci di dentro’, que va representar fa pocs dies a Madrid. És una de les peces més 
obscures d’un dels seus autors de capçalera, el napolità Eduardo De Filippo.
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¿Quan va començar? Crec que va començar en els anys foscos 
del terrorisme, als quals van seguir altres tragèdies, amb els seus 
morts, les seves preguntes sense resposta, les matances de la 
màfi a, Tangentòpolis [el mètode de corrupció utilitzat pels grans 
partits i que es va destapar a principis dels 90]. Tot allò ens va 
treure alè. No estem recuperats. No hem aconseguit oposar un 
impuls moral renovat.

¿Dues generacions d’italians no han conegut cap altra cosa? És així, 
lamentablement. Entreguem a les noves generacions un descon-
cert sense agafadors. El triomf de Berlusconi és fruit d’aquest 
esperit. Per això tinc aquesta fe en el teatre. La cultura, del passat 
i del present, és l’únic que es pot oposar a la desconfi ança, a la 
falta de participació, a la sensació que tot està perdut.

¿Ser actor és per a vostè un compromís cívic? Qualsevol tasca 
pública ho ha de ser. Pot ser una poesia d’amor, una poesia polí-
tica, una obra de teatre o una pel·lícula. En tot el que té dimensió 
pública s’ha de percebre una responsabilitat cívica. Parlo del que 
jo conec: no podem renunciar als valors de participació, de refl e-
xió, d’empenta moral, dels quals es nodreix el teatre. Allà dins hi 
passen coses màgiques, purament democràtiques, com és intro-
duir persones diferents dins d’una assemblea a pensar i a fer-se 
preguntes al voltant d’un text. Es tracta d’un fet imprescindible. 
Més que mai en aquests temps de deshumanització, d’exasperat 
cinisme, vinculat a l’abús de la tecnologia que ens dóna la per-
cepció de no pertànyer a nosaltres mateixos. 

Hi ha qui pensa el contrari, que les tecnologies permeten la partici-
pació. El còmic Beppe Grillo va fundar un moviment polític sobre 
aquest axioma. I el seu Movimento 5 Stelle va ser el partit més 
votat en les últimes eleccions. Les noves tecnologies poden trans-
metre la il·lusió d’involucrar-se. Però és una manera de participar 
fal·laç, perquè amb el mínim esforç permet que tothom entri a 
casa teva. Això té poc a veure amb l’aventura humana. L’aventu-
ra humana es produeix quan tu surts de casa, tanques la porta al 
teu darrere i t’encamines cap al món. El teatre m’apassiona com a 
experiència de coneixement humà perquè llueix aquest aspecte 
de deambular, d’anar de porta a porta, de crear intercanvis conti-
nus. Propaga un contagi cultural, alimenta la curiositat.

Arriba ara a Espanya ‘Viva la libertà’, una pel·lícula de Roberto 
Andò en què interpreta dos bessons: un és el secretari cansat i apa-
gat del partit més important de l’oposició; l’altre, un ingenu fi lòsof 
que acaba de sortir d’una clínica psiquiàtrica. El segon substitu-
eix el primer amb conseqüències importants. ¿Què li ha agradat 
d’aquest paper? ¿El fascina interpretar polítics? Hi ha una frase 
a la pel·lícula que diu: “Cine i política s’assemblen. En tots dos 
coexisteixen engany i geni”. Em va agradar aquest guió perquè 
refl exiona sobre el fet que el d’actor i el de polític són ofi cis a


