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wEl tenor Juan Diego Flórez cantarà aquesta nit sota la cúpu-
la de Miquel Barceló, al Palau de les Nacions de l’ONU, de
Ginebra, a favor del dret a l’educació i la dignitat dels nens a
través de la música. El concert, impulsat per la Fundació Onu-
art i organitzat per la productora Mediapro, amb la col·labora-
ció de TVE, es retransmetrà en directe (i en diferit) als 58 paï-
sos membres d’Eurovisió i posteriorment s’editarà en devedé
i es transmetrà a tot el món. / M. Chavarría

L’oposició demanaal regidorCiurana
quenodesmantelli elMuseuEtnològic

El Museu de les Cultures del Món, al carrer Montcada
MARC ARIAS / ARXIU

wTres grups de l’oposició de l’Ajuntament de Barcelona,
PSC, PP i ICV, van demanar ahir al regidor de Cultura,
Jaume Ciurana, que no desmantelli el Museu Etnològic, part
dels fons del qual s’integraran al nou Museu de les Cultures
del Món –que obrirà el 7 de febrer–, mentre que l’edifici de
Montjuïc es consagrarà “majoritàriament” a l’etnografia cata-
lana. Ciurana va respondre que l’Etnològic no ha d’explicar
“com viuen a Brooklyn, Papua o Salamanca”. / Redacció

wL’escriptor Valentí Puig ha
presentat la renúncia a conti-
nuar com a membre del ple
del Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts (CoN-
CA) per “expressar un desa-
cord profund amb l’actual
deriva institucional de Catalu-
nya”. El dimissionari, contra-
ri al procés independentista,
va remetre una carta al presi-
dent de l’organisme, Carles
Duarte, perquè la lliurés al
Parlament. La carta, datada
del 3 de desembre, va ser
filtrada ahir a la revista El
triangle, que la reproduïa
amb el segell del Parlament.
Valentí Puig, que es va mos-
trar ahir sorprès per la filtra-

ció de la seva carta, deixa
clar en la missiva que no vol
perjudicar els altres mem-
bres del CoNCA i considera
que “és un espai que, més
enllà de la política, pot contri-
buir, i de fet contribueix, a
incentivar una cultura plural,
inclusiva i de qualitat”, enca-
ra que recalca: “Malgrat les
constriccions que amb fre-
qüència pateix”. El projecte
original del CoNCA es basa-
va en la seva independència
de l’administració política,
una naturalesa que va quedar
coartada amb la reforma du-
ta a terme pel conseller de
Cultura, Ferran Mascarell /
J. Massot

Valentí Puig dimiteix delCoNCA
per la “deriva institucional”

El tenor JuanDiegoFlórez canta a l’ONU
pel dret a l’educació i la dignitat dels nens

L’actor Toni Servillo, fotografiat ahir al Teatre Lliure
DAVID AIROB

JUSTO BARRANCO

Barcelona

E
l cínic, desencisat i
encantador personat-
ge de JepGambarde-
lla a l’oscaritzada La
grande bellezza li ha

reportat importants premis i ha
disparat la seva fama. Tant que
avui arriba a Barcelona, a l’esce-
nari del Teatre Lliure de
Montjuïc, amb totes les entrades
venudes per l’obra Le voci di den-
tro, que dirigeix i protagonitza.
Ell és, per descomptat, Toni Ser-
villo (Afragola, província de Nà-
pols, 1959), un actor a qui el gran
públic coneix gràcies sobretot al
cinema però per qui el caldo de
cultiu, la seva gran passió, ha es-

tat, des de finals dels anys setan-
ta, el teatre.
Bona prova és l’enorme gira a

la qual s’ha entregat per portar
Le voci di dentro del seu adorat
EduardoDeFilippo (1900-84) ar-
reu del món. Una gira que va co-
mençar fa més d’un any, que ha
suposat per a Servillo centenars
de funcions des de París fins a
Londres o Sant Petersburg i que
ha aconseguit, va explicar ahir al
Teatre Lliure, fins i tot una emis-
sió en directe a la televisió públi-
ca italiana des del teatre San Fer-
dinando de Nàpols. Una emissió
que, amb realització dePaolo Sor-
rentino, ha trencat tòpics: dosmi-
lions de persones es van connec-
tar un diumenge a les cinc de la
tarda per veure aquesta comèdia

escrita a la Itàlia de la dura post-
guerra pel gran De Filippo, autor
d’obres tan populars comDissab-
te, diumenge i dilluns o Natale in
casa Cupiello.
Una comèdia en la qual el pro-

tagonista, Alberto Saporito, de-
nuncia a la policia un assassinat
que presumptament han comès
els seus veïns malgrat que en rea-
litat no està del tot segur que tan
sols hagi estat un somni. Tot i ai-
xò, aquesta denúncia acabarà dis-
parant les sospites i les acusaci-
ons en una societat on els valors
es troben en caiguda lliure i tot és
possible. “Aquesta peça és una ve-
ritable alarma des de l’escenari a
la societat perquè es desperti de
la indiferència envers els compor-
taments criminals”, afirmava ahir
Servillo, el germà del qual, Peppe,
músic, fa també de germà seu a
l’obra. “Le voci di dentro –rebla
l’actor i director– explica una des-
orientació total en la qual els per-
sonatges no creuen, ja no tenen fe
en res, i això no ens porta enlloc.
Això ho deia Eduardo l’any 1948 i
és molt més veritat avui”.
I Toni Servillo, encara té fe?

“Si no cregués en res no sortirí-
em a l’escenari cada vespre re-
nunciant a tanta vida privada, vi-

vint sempre amb les maletes, que
és un aspecte apassionant de la
nostra existència però costa sacri-
ficis. Si no cregués i no tingués es-
perança, em rendiria al cinisme.
Encara crec en tanta gent bona,
honesta, i crec que cal combatre
la difusió d’un sentiment de no-
esperança, de no-fe, combatre
l’endormiscament de les consci-
ències. Perquè quan s’adormen
les consciències es multipliquen
les injustícies. Jo tinc esperança
que les coses poden canviar. I
amb el meu ofici miro de donar
suport a aquesta esperança fent
bé la feina. Hi ha dos camins: o es
canvia o ens trobarem en una si-
tuació de descontentament i in-
justícia social cada cop més gran
que no sabem on ens portarà”.c

“Cal combatre
l’endormiscament
de les consciències:
quan s’adormen es
multiplica la injustícia”
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El protagonista de ‘La grande bellezza’ arriba al Teatre Lliure amb la
comèdia ‘Le voci di dentro’, un atac a la pèrdua de valors i esperança
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