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TE Entrevista /Toni ServilloDesprés del gran èxit obtingut per la pel·lícula ‘La grandebellezza’, l’actor italià

es presenta ara en la seva faceta teatral –també comadirector– ambunaobrad’EduardodeFilippo
quees veurà al Lliure. L’entrevistemperparlar de la seva trajectòria i visiódelmóndel teatre

Els valors del primer violí
E
n
d
ir
ec
te

MERCEDES SOLER-LLURÓ

Vostè va començar a fer teatre a Afra-
gola, la seva ciutat natal, als 17 anys.
Des de petit ja rondava pels escenaris
interpretant potser el ‘Geppetto’ que
més tard representaria amb Andrea
Renzi a ‘Les aventures de Pinotxo’?
Què hi ha de vostè en tot el que el
precedeix? Algun actor o dramaturg
en la seva família?
Henascut enuna famíliad’especta-

dors i grans apassionats del teatre i
de la música, que m’han transmès
aquesta passió. Vaig començar a
fer teatre quan era encara estudi-
ant, en la segona meitat dels anys
setanta a Caserta, una petita ciutat
a trenta quilòmetres de Nàpols.
Amb altres amics de la mateixa
edat, ens vam convertir en arte-
sans apassionats, curiosos i tena-
ços, en un camí de coneixement i

pràctica artística que encara avui
continua.

Quins són els seus referents al teatre,
que el van portar a fundar Teatri Uniti
amb només 28 anys, exercint ja d’au-
tor i director?
Repeteixo sovint que el teatre és
concreció, obliga a qui el practica a
despullar-se davant de si mateix, i
a confrontar-se amb els desitjos i

les frustracions, les ambicions i les
derrotes. Un exercici constant que
cada dia comporta les seves penes
i alegries. Amb Mario Martone i
amb el lamentablement ja desapa-
regut Antonio Neiwiller vam fun-
dar Teatri Uniti a Nàpols el 1987,
unint experiències del FalsoMovi-
mento, Teatro deiMutamenti i del
Teatro Studio di Caserta, tres for-
macions que havien caracteritzat
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italià i internacional dels anys se-
tanta. Els últims vint-i-cinc anys
amb la meva companyia alterno la
dramatúrgia clàssica i la contem-
porània, actuant diversos mesos a
l’any a Itàlia i per tot el món. Els
resultats neixende la pràctica quo-
tidiana, de la serietat i la passió
amb què s’afronta el treball.

El 1999 debuta com a director de tea-
tremusical amb ‘La cosa rara’ deMar-
tin y Soler a La Fenice de Venècia, a la
qual segueixen obres de Mozart, Ci-
marosa, Beethoven, Rossini... Què va
fer que s’endinsés en el teatre mu-
sical? Vostè diu que dirigeix una peça
teatral com si fos un primer violí que
llegeix la partitura davant l’or-
questra.
Adoro la música, tant la clàssica
com la contemporània, perquèper-
met afrontar la dramatúrgia del
textmusical cobrint tant la comple-
xitat humana com el costat histò-
ric. Sempre he seguit un camí que
barreja innovació i tradició, alter-
nant el repertori, portant a escena
els grans clàssics del teatre, com
Carlo Goldoni o Eduardo de Filip-
po, al costat d’autors contempora-
nis com Enzo Moscato, Vitaliano
Trevisan, Franco Marcoaldi o
Mimmo Borrelli. Això ha succeït
també en el teatre musical, on al
costat de Mozart, Beethoven,
Strauss o Rossini he treballat pro-
ductivament amb Fabio Vacchi i
GiorgioBattistelli. Comheditmol-
tes vegades, em sento un primer
violí entre l’orquestra, cridat a har-
monitzar, conjuntament amb els
actors, els valors últims del text
per oferir al públic la possibilitat
de la comprensió compartida d’un
acte objectivament irrepetible, que
succeeix només i únicament en
aquell precís instant.

Ha rebut importants premis tant en el
teatre com en el cinema, inclòs l’Os-
car per la pel·lícula ‘La grande bel-
lezza’. En quin àmbit se sentmés Toni
Servillo?
El cinema pot ser una via impor-
tant per parlar de les qüestions so-
cials i polítiques fent cultura. Els
valorsprincipals del cinema, i enca-
ra més del teatre, són aquells de
l’assemblea civil per posar en el
centre l’home i la comunicaciópro-
funda, afavorint una reflexió sem-
pre necessària en una època en
què estem immersos en la confu-
sió i el rumor. En aquest sentit,
tots els premis rebuts podenenten-
dre’s comuna confirmacióde labo-
na feina desenvolupada.

En els seus 35 anys de treball farcits
de reconeguts premis, ha experimen-
tat mai el fracàs? Si és així, com l’ha
gestionat?
En els inicis del meu treball, de
jove, he trobat alguna vegada tea-
tres amb poc públic i en dues oca-
sions sense espectadors. Però no
he defallit mai, i he trobat la força
per tirar endavant, i aviat les coses
van canviar.

Deu anys després de ‘Sabato, dome-
nica e lunedi’, d’Eduardo de Filippo,
vostè torna amb l’obra ‘Le voci di den-
tro’ d’aquest extraordinari drama-
turg napolità i últim representant
d’una manera de fer teatre contem-
porani popular. Va dibuixar De Filip-
po ambaquesta obra un declivi de va-
lors i una indiferència crònica que es
reflecteix en la societat de les dèca-
des posteriors i en l’actual?
Eduardo posa en el centre de tot el
seu teatre el conflicte entre l’home
i la societat. He escollit Le voci di
dentro per dues raons, la primera
relativa al contingut. El text des-
criu, encara avui, el precipici mo-
ral enel qual hemcaigut i la dificul-
tat d’orientar-nos cap a una reali-
tat diferent i compromesa. La sego-
na raó, relativa a l’aspecte formal,
en l’alternar-se constant i en la difi-
cultat de desxifrar somni i realitat,
que dóna vida a una espècie d’im-
provisació teatral igualment fasci-
nant per a actors i públic. L’actuali-
tat de Le voci di dentro està tota en
el text. Un gran mirall en el qual
Eduardo relata amb agudesa una
caiguda de valors que van carac-
teritzar la societat italiana del
moment i la que vivim. En portar-
lo a escena, he confiat en una cosa
implícita en el contingut, que és el
relat d’una sensació fràgil de
pèrdua, d’una falta important de
fe, de confiança i, sobretot, en una
societat que sembla que no només
normalitza sinó que legitima el
delicte.

Comdefiniria al protagonista, Alberto
Saporito, que vostè interpreta? Què
vol transmetre al públic?
L’assassinat d’un amic que somia
Alberto Saporito, i que després
creu que realment l’ha comès la fa-
mília dels seus veïns, ens condueix
a foscos mecanismes de sospita i
delació. S’arriba auna veritable ato-
mització de la mala consciència,
de la qual Alberto Saporito se sent
testimoni i almateix temps tràgica-
ment còmplice en la impossibilitat
de fer res per redimir-se. Incapaç
de distingir la realitat somiada de
la veritable que l’envolta i atrapa
implacablement. Encara avui sem-
bla que el protagonista Alberto Sa-
porito, personatge-home, baixi de
l’escenari per acostar-se als espec-
tadors dient-los que l’acció que
s’està narrant l’afecta. En aquest
sentit, la veu d’Eduardo és més
actual que mai, i és important que
no es perdi el sentit del passat per
poder projectar-se amb optimisme
cap al futur.

L’acompanyen a ‘Le voci di dentro’ di-
versos actors napolitans de diferents
generacions, com ara el seu germà
Peppe Servillo. És el primer cop que
actuen junts?
Peppe va ser actor en alguns dels
meus primers espectacles a Ca-
serta, després va iniciar la seva acti-
vitat com a cantant formant la Pic-
cola Orchestra Avion Travel, obte-
nint èxit i popularitat a Itàlia i fora
del nostre país. Hem tingut també

altres experiències junts al teatre
musical. També hem cantat al-
gunes vegades junts. Ens uneix un
codi familiar, un vincle fratern que
s’ha consolidat amb les nostres
eleccions recíproques. Quan vaig
decidir que després de Goldoni
tornaria a Eduardo de Filippo amb
Le voci di dentro, una obra en la
qual els dos protagonistes són ger-
mans, de seguida vaig pensar en
Peppe per fer el paper deCarlo Sa-
porito.

L’obra es va representar al Teatro del
Canal de Madrid el mes de maig pas-
sat, amb quatre úniques funcions i to-
tes les entrades venudes uns quants
mesos abans. Espera repetir l’èxit a
Barcelona?
Recordoambalegria i emoció l’aco-
llida rebuda al Festival de Otoño a
Primavera a Madrid. Aquest es-
pectacle va debutar el 2013 a Mar-
sella, capital europea de la cultura
aquell any, i després s’ha represen-
tat amb gran èxit a Milà, Roma,
Chicago, Girona, Sant Petersburg,

París i Londres. He evidenciat que
Eduardo de Filippo és un autor
molt estimat pel públic, però el
que em produeix més plaer és que
es confirma el gran coneixement
d’aquest extraordinari dramaturg
a Europa i al món, identificant-lo
com un dels grans del novecento,
associat al teatre de Beckett, Pin-
ter i Ionesco.

De què depèn l’èxit? Vostè parla de
talent, òbviament necessari, però
també de disciplina i renúncia. Aques-
ta última comporta obsessió i centra-
ment constant. Com ho alterna?
Considero important la humilitat
si la tens, perquè, igual que el ta-
lent, no es pot comprar, i crec que
l’essència de la humilitat és el tre-
ball, un treball en plural en què cal
multiplicar el jo per arribar al pú-
blic amb un nosaltres.

Quina és l’obra de teatre o pel·lícula
de la qual se sent més orgullós? I el
personatge ambqui se sentmés iden-
tificat?

M’identifico sempre en el teatre
amb l’univers poètic de l’autor que
trio per portar a escena, mentre
que en el cinema, per acceptar un
paper, tinc la necessitat d’establir
una relació humana i artística amb
el director.

Com viu la ressaca de ‘La grande bel-
lezza’? Què li ha comportat posar-se
a la pell de Jep Gambardella, un cínic
romàntic i desil·lusionat que desprèn
aquesta tendresa que enamora i ens
imposa codis elegants de comporta-
ment en els funerals?
Si penso en els quatre personatges
que el director Paolo Sorrentino
m’ha confiat, des de Toni Pisapia
de L’uomo in più, a Titta Di Girola-
mo de Le conseguenze dell'amore,
Andreotti d’Il divo i Jep Gambar-
della de La grande bellezza, no puc
imaginar-me res més heterogeni.
Un capítol sempre nou dissenyat
per un extraordinari escriptor
d’històries capaç de canviar contí-
nuament el propi punt de vista de
les coses.

Per què ‘La grande bellezza’ ha con-
nectat tant amb el públic?
Lapel·lícula relata unpasseig a tra-
vés de la bellesa representada a la
ciutat deRoma.Elmeupersonatge
és un escriptor cínic i sentimental
amb una forta tensió davant la be-
llesa detinguda en els anys davant
el remolí d’una societat fútil que
s’aboca al no-res.Moltes coses han
canviat des dels temps de Fellini i
Mastroianni, però el cinema, quan
hoés veritablement, encara pot ser
testimoni de la societat actual
aconseguint atreure l’atenció del
públic.

Mirant de nou a Gambardella, que
malgasta el seu propi talent i deixa
passar les oportunitats, com a contra-
posició, què els hi diria als actors jo-
ves que comencen la seva carrera al
teatre o al cinema?
Els hi dic sovint als joves que han
d’unir-se entre ells i han de co-
mençar a treballar seguint sobre-
tot els seus desitjos i els seus ta-
lents. |

Eduardo de Filippo
Le voci di dentro

TEATRE LLIURE
BARCELONA

Direcció: Toni
Servillo. Del 10 al
13 de desembre.
www.teatrelliure.cat

A la pàgina de
l’esquerra, retrat
de Toni Servillo
realitzat a Milà el
2007. En aquesta
pàgina, l’actor (a
la dreta) amb el
seu germà Peppe
amb qui protago-
nitza ‘Le voci di
dentro’ al Lliure
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