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Recordeu aquell nen d’‘El si-
sè sentit’ que de vegades veia
morts? Doncs el que és inqües-
tionablement cert és que, de
vegades, tots nosaltres podem
veuremorts o escoltar veus in-
teriors que ens poden fer tanta
por com la visió dels morts. I Al-
berto Saporito, el gran protago-
nista d’aquesta obramestra del
teatre d’Eduardo de Filippo que
és ‘Le voci di dentro’ en què Toni
Servillo torna a fer una exhibició
de facultats interpretativesmen-
tre ens demostra alhora la seva
destresa com a director (això va
quedar palès al Temporada Alta
2013, poques setmanes abans
que Servillo ens deixés també en-
lluernats davant la seva creació a
la portentosa pel·lícula ‘La gran
bellesa’), resulta que creu veure
morts. I creu també que aquests
morts vénen a denunciar uns hor-

ribles crims perpetrats per veïns,
i comesos ni més ni menys que al
pis de sota d’on ell viu. Sapori-
to, això sí, potser s’està fent un
bon embolic en què les visions es
confonen amb els somnis. Però,
mentre nosaltres –igual que ell
mateix– intentem esclarir els
fets, de Filippo i Servillo ens per-
meten gaudir d’una comèdia tan

negra que, de vegades, es con-
verteix en un veritable drama. I
no ho dic pas pensant en els ca-
dàvers reals o imaginaris que es
puguin trobar a l’escenari, sinó
en el desolador panorama humà
que dibuixa entre rialles l’autor
de ‘Dissabte, diumenge i dilluns’,
un panorama que ens parla de
misèries de postguerra, de peti-

tes o grans traïcions familiars, de
sospites que deixen entreveure la
mesquinesa nostra de cada dia,
i que deixen després empremtes
ben difícils d’esborrar: en aquest
sentit, es podria dir que el final
d’aquesta comèdia, plena alhora
demoments d’irresistible diver-
sió, és un dels finals més tristos
quemai s’hagin vist en una co-
mèdia. Esclar que ni aquest pòsit
d’amargor podrà esborrar el pla-
er teatral que ofereix aquest es-
plèndid espectacle en el qual, i a
banda del gran Toni, podreu gau-
dir del talent de l’altre Servillo, el
seu germà Peppe, més conegut
a Itàlia pels seus èxits com a can-
tant que per les seves evidents
aptituds interpretatives.
Per cert: ja posats, us proposo

duplicar el plaer: fer un exercici
comparatiu que té també quel-
com de lliçómagistral de com
abordar unmateix text amb du-
es visions complementàries, les
dues del tot valuoses. Abans o

després de veure l’espectacle de
Servillo, plantejat amb un preci-
osisme escènic proper a l’estètica
del Piccolo Teatro di Milano, bus-
queu a Youtube el fantàstic (i ín-
tegre; al muntatge de Servillo hi
manquen un parell d’escenes fo-
namentals, especialment la d’un
somni del tot revelador) enregis-
trament televisiu que va dirigir
el mateix de Filippo:malgrat tro-
bar-nos dins una realitat virtual,
el naturalisme napolità del direc-
tor fa que fins i tot ens arribi des
de la cuina l’olor demacarrons
mig cremats, i que se’ns fiqui pel
nas la pols del magatzem ple
d’andròmines que posseeixen els
germans de la història. D’EDUAR-
DO DE FILIPPO. COPRODUCCIÓ DEL PIC-
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

Els Servillo protagonitzen aquest muntatge imprescindible. FOTO: FABIO ESPOSITO


