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Alterio: "El teatre em converteix en el patró del meu treball" 

L'actor inaugura la mostra de la Porta Ferrada aquesta nit amb 'Yo, Claudio'

JORDI SUBIRANA

Set anys llargs feia que Héctor Alterio no pujava als escenaris, un temps en què l'actor s'ha dedicat al
cine per la "falta de propostes" que el seduïssin. Va ser així fins que el director José Carlos Plaza li va
oferir protagonitzar la versió teatral que José Luis Alonso de Santos ha firmat de la novel.la Jo, Claudi,
de Robert Graves. Després de representar-se a la mostra de teatre clàssic de Mèrida --on ha batut el
rècord d'assistència, amb 18.060 espectadors--, l'obra arriba ara a Catalunya. Aquesta nit obrirà el
festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.

Nascut a Buenos Aires el 1929, Alterio considera que posar-se en la pell del mandatari romà, "un
personatge contradictori i ple de matisos", li ha permès reprendre el contacte diari amb el públic,
"una gimnàstica necessària per a qualsevol actor". El teatre, afegeix, permet a un intèrpret controlar
la situació "i ser patró del seu treball".

REPUBLICÀ/EMPERADOR
El muntatge, que es veurà al barceloní Teatre Grec del 6 al 9 d'agost, retrata un Claudi humiliat, encara
que irònic, subjecte als designis de la seva hipòcrita àvia Lívia (Encarna Paso) i apartat del poder que
ostenta la seva família per les seves incapacitats: va patir tartamudesa i coixesa i es va fer passar per
tonto. Al ser assassinat Calígula, Claudi, tot i que era republicà, va ser obligat per l'exèrcit a acceptar ser
emperador.

 RETRAT D'OCCIDENT
La història de Claudi és la història de l'Imperi Romà, "i un mirall de la història d'Occident: terrible,
circumdada de mort, sang, bogeria, traïció, monstruositats i tirania", opina Alonso de Santos.
Precisament, un dels temes més importants del text és la denúncia que el poder pot corrompre els
ideals. Per l'actor, compromès demòcrata que es va veure obligat a exiliar-se de l'Argentina, una de les
funcions del teatre és alertar sobre els abusos dels governs.

Alterio, que entre assaig i assaig va participar en el rodatge de Semen, una historia de amor, un film
d'Inés París i Daniela Fejerman, explica que es van preparar diverses adaptacions de Jo, Claudi.
Segons l'actor, "no és fàcil posar diàlegs a una novel.la", cosa que ha fet que en la peça hi hagi
diversos soliloquis. Claudi és una figura que transita per diverses edats a través dels passadissos de la
memòria per investigar "qui és, quin paper ha jugat en la història, i preguntar-se si és possible que
regnin la pietat, la bondat i la j ustícia", diu Alonso de Santos.
Héctor Alterio, caracteritzat com a Claudi.
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