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Sitges retrà homenatge 
a Christopher Walken
3‘Swiss army man’, amb Radcliffe, competirà en la secció oficial

JUAN MANUEL FREIRE 
BARCELONA

L’actor Christopher Walken compar-
tirà amb Max von Sydow l’honor de 
recollir un Gran Premi Honorífic en el 
pròxim festival de Sitges. Merescut tri-
but a un dels verdaders grans, sense el 
qual costa imaginar el cine nord-ame-
ricà modern. L’etiqueta actor de culte es 
va crear per a Walken i pocs més. La se-
va mirada inquietant, la seva vulnera-
bilitat sorprenent, aquesta sensació 
que en qualsevol instant alguna co-

sa es pot trencar al seu interior per do-
nar pas a un atac d’ira: tot això ha fet 
de Walken un intèrpret que millora 
automàticament qualsevol pel·lícula 
en què apareix, fins i tot les que ha fet 
només per haver de treballar.
 En el seu currículum figuren cin-
tes icòniques: El caçador (Oscar al mi-
llor actor secundari el 1978) i La por-
ta del cel, totes dues a les ordres de 
Michael Cimino; Annie Hall, Diners cai-
guts del cel, El placer de los extraños, Amor 
a boca de canó, Pulp fiction… La llista se-

gueix i segueix, ad aeternum. En el ter-
reny del pur fantàstic, es recorden 
amb afecte els seus papers en títols 
com Projecte Brainstorm, La zona morta, 
El retorn de Batman i The addiction, diri-
gida per Abel Ferrara, amb qui ha tin-
gut una de les seves relacions creati-
ves més fructíferes.
 Walken no ha tingut problemes, 
al contrari, a treure profit paròdic de 
la seva imatge d’home turbulent. En-
tre els seus millors papers figura, sen-
se discussió, el del productor disco-

GRAN PREMI HONORÍFIC DEL FESTIVAL gràfic Bruce Dickinson a l’esquetx Mo-
re cowbell (Més esquella) del programa 
Saturday night live. I el seu ball al vídeo 
del Weapon of choice de Fatboy Slim és 
pura precisió còmica.

ALTRES NOVETATS / Ahir es van anunciar 
també, en una roda de premsa a 
Madrid, altres novetats per a aquesta 
49a edició, com la incorporació en la 
secció oficial de Swiss army man, la his-
tòria de l’amistat entre un nàufrag 
(Paul Dano) i un cadàver flatulent 
(Daniel Radcliffe). A poc a poc, aquest 
film indie s’ha guanyat tota una aura 
de culte.
 L’anunciat homenatge a Star trek 
pel seu 50è aniversari inclourà el lli-
bre escrit per a l’ocasió Donde nadie 
ha llegado antes (Star Trek), en què au-
tors com Ángel Sala, Jordi Sánchez-
Navarro i Nieves Navarro exploren la 
saga. L’altre llibre oficial serà Red Pla-
net Marx: la conquista soviética del espa-
cio, a joc amb la retrospectiva de 10 tí-
tols sobre el cine de ciència-ficció so-
viètic que albergarà el festival. H

tor té la seva mare afectada i em va 
portar a conèixer-la. La vam visitar a 
la residència on la cuiden i vam sor-
tir a passejar amb ella. Mentre Cam-
panella i jo parlàvem, de sobte es va 
aturar i va dir: «¡Ai, si em veiés el meu 
pare!». La preocupava el que pensa-
ria si la veiés amb dos homes, un a 
cada braç. Per més que el seu fill li 
va explicar que ningú la veuria, se’n 
va anar sanglotant, es volia amagar. 
Aquesta va ser la meva primera ex-
periència directa amb la malaltia.

–¿Què els diria als que no van a veure 
una obra sobre l’Alzheimer perquè ja 
el viuen a casa? 
–És que no té res a veure una cosa 
amb l’altra. Això és teatre, un espec-
tacle amb humor, ritme i sorpre-
ses. Evidentment, intentem fer-ho 
el màxim creïble possible, però no 
és un drama. Ajuda a veure l’Alzhei-
mer d’una altra manera. H

MARTA CERVERA
BARCELONA

Héctor Alterio (Chacarita, Bue-
nos Aires, 1929) torna a Barcelona, 
aquesta vegada com a protagonista 
d’El padre, una farsa tràgica de l’acla-
mat autor francès Florian Zeller. Tot 
en l’obra gira al voltant del seu per-
sonatge, malalt d’Alzheimer, i les 
relacions que estableix amb la filla 
que l’acull a casa seva. El muntat-
ge s’estrena avui al Teatre Romea, 
on es representarà fins al pròxim 
16 d’octubre. El text penetra en la 
ment del protagonista i obliga els 
espectadors a recompondre un con-
fús puzle.

–¿Què va ser el primer que va pensar 
al llegir El padre? 
–Des del principi vaig percebre que 
era un text entranyable tot i la con-
fusió a què a vegades et condueix. 
El padre és una obra escrita des de la 
ment del protagonista. És complex 
però et porta a entendre millor què 
els passa als malalts d’Alzheimer.  

–¿I què els passa? 
–En realitat no se sap tant sobre 
aquesta malaltia neurodegenerati-
va. Desorienta molt i afecta menys 
el mateix malalt, que viu al seu pro-
pi món, que aquelles persones que 
conviuen amb ell. 

–Torna a dirigir-lo José Carlos Plaza, 
amb qui ja va treballar en una altra 
obra, En el estanque dorado. 

«Jo no li prenc
la feina a ningú i
ningú me la pren 
a mi. Però vas 
fent anys i s’ha 
d’acceptar»

–Em van deixar triar quin director 
volia i vaig pensar en ell. Ens ente-
nem molt bé. A part d’un gran ta-
lent, és una persona meravellosa. 

–A punt de complir 87 anys, ¿què sig-
nifica trobar una peça feta gairebé a 
la seva mida? 
–És un plaer iniciar una aventura 
com aquesta. En realitat, cada pro-
jecte teatral és com un matrimoni. 
Quan un comença no sap si anirà bé 
o malament, tampoc sap quant du-
rarà. El teatre és una aposta i a vega-
des surt el teu número.

–Les preestrenes realitzades fins 
ara avalen el muntatge. ¿Quina és 
la clau? 
–L’obra atrapa l’espectador i el 
manté en alerta. A vegades està en 
silenci, altres riu i altres plora. Ze-
ller té la gran capacitat d’arribar 
al públic penetrant en la ment del 
protagonista.

–És una malaltia que ataca la memò-
ria. Si s’oblida d’alguna frase de text, 
¿es notarà menys? 
–Totalment, ha, ha. Els mateixos 
companys de repartiment m’ho re-
corden cada dia. Aquest és un dels 
grans avantatges del meu personat-
ge. Interpreto algú que està contí-
nuament dubtant. Per sort, estic 
acompanyat d’un gran equip, for-
mat per Ana Labordeta, Luis Rallo, 
Miguel Hermoso, Zaira Montes i Ma-
ría González.

–Molts actors lamenten la falta de 
personatges a partir de certa edat, 
però vostè no para. 
–La vida és un immens trajecte que 
va de la infància a la vellesa i hi ha 
tot tipus de personatges: nens, jo-
ves, adolescents, gent de mitjana 
edat, gent gran i decrèpits. Jo no li 
prenc la feina a ningú i ningú me la 
pren a mi. ¡Si jo visc al teatre! Però 
els anys passen. Ho vaig començar a 
notar quan van començar a dir-me 
Don Héctor. Això ja em va fer sen-
tir estrany. Ara, quan vaig a pujar 
a un autobús, em fan passar el pri-
mer. Ja se sap, vas fent anys i s’ha 
d’acceptar. 

–¿Coneixia la malaltia de prop abans 
de ficar-se en l’obra? 
–A El hijo de la novia, film de Juan Jo-
sé Campanella, interpretava un ho-
me l’esposa del qual, que era Norma 
Aleandro, patia Alzheimer. El direc-

«Ara entenc 
millor què és 
l’Alzheimer»
HÉCTOR ALTERIO  Actor

33 L’actor argentí Héctor Alterio, protagonista d’‘El padre’, al renovat vestíbul del Romea, ahir.
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