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“Lapoesia,unavegada
feta, laportaelvent”

El públic sabade-
llenc ha estat
l’únic afortunat de
tota Catalunya de

poder veure el darrer es-
pectacle d’Héctor Alterio,
Como hace 3000 años. És
un gran actor argentí, que
viu a Madrid des dels anys
70, i que és una figura clau
i de les més importants de
l’escena espanyola i també
argentina. Ha participat
en moltes obres de teatre,
com ara Yo Claudio, i a
més de 70 pel·lícules, algu-
nes tan memorables com
El hijo de la novia, El últi-
mo tren o Un poco de cho-
colate. Entre els seus pre-
mis hi ha una Concha de
plata, un Goya d’Honor i el
premi Max al millor actor.
Amb 80 anys, la límpida
blavor dels seus ulls és ge-
nètica, però és l’interès
per la vida i el món el que
omple la seva mirada de
tanta llum.

Per què ha titulat el seu
darrer espectacle 3.000
anys?
És la nostra targeta de
presentació, els nostres
desitjos. A nosaltres ens
hauria agradat fer una
convocatòria de poesia.

Com les que Homer aconse-
guia?
Exacte, salvant les distàn-
cies, aglutinar a centenars
de persones a la plaça de la
ciutat. Aleshores no hi
havia televisió, ni ràdio i
Homer era un poeta popu-
lar. Congregava a mari-
ners, soldats, camperols. I
amb aquest poema d’Este-
ban Agüero encetem el
cant.

Com diu “retornem al cant,

a un cant que nombri l’es-
perança”?
Si, i a més, com diu León
Felipe, la poesia, una vega-
da feta, la porta el vent.
Tothom pot agafar la poe-
sia i fer-se-la seva.

I vostè se la fa seva tot in-

esia?
Mentre ens la puguem fer
nostra sí, per això no mo-
rirà mai. I mentre hi hagi
una sola persona entre el
públic, nosaltres mobilit-
zarem aquestes trobades
per rendir tribut als poe-
tes i al temps que han in-
vertit en fer-la possible.
Per això estic a aquestes
alçades de la meva vida
fent això.

Maria-Mercè Marçal ve a
dir que els poemes que
triem són sovint aquells
que parlen de nosaltres
mateixos/es. És així?
Efectivament. Jo he triat
León Felipe perquè el vaig
conèixer, estava exiliat a
Mèxic, i jo estava a Argen-
tina i sovint venia a Bue-
nos Aires a recitar o fer
conferències. Jo he sentit
la seva poesia de ben petit
i sóc molt fidel als meus
afectes. Mai l’he oblidat, i
aquest, per mi, més que
un treball és un acte
d’amor.

I sense l’amor no compre-
nem de veritat res ni
sabem el significat d’una
vocació, no?
Si, això és el que ens
uneix. Hi ha una premissa
que jo utilitzo sempre, és
d’Arnold Wesker i diu: “a
la gent no se la pot canviar
mai, només se’ls pot donar
una mica d’amor i esperar
que l’agafin”.

I és que “torna a ser temps
de poesia mesurada i so-
lemne, que convoqui
aquells feliços pocs que
encara creuen que inter-
rogar-se és afirmar-se i
créixer”.
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Com s’hi juga: A cadascun
dels nou quadrats que hi ha a
la graella s’hi han d’anar
situant els números de l’1 al
9 sense que es repeteixin.

El número no es pot
repetir tampoc en cap de les
altres caselles horitzontals ni
verticals.

L’entrevista
Héctor Alterio Actor MontseBarderi

terpretant-la?
Si, jo la interpreto, ho faré
bé o malament, però
aquesta llibertat de poder
fer-me-la meva ja me la
dóna León Felipe amb
aquest vers seu.

I fer-la viva. Està viva la po-

Héctor
Alterio en
una imatge
del seu darrer
espectacle


