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Teatre
Xavi Castillo Actor

«LA MEVA CREU ES LA COLLA 
DE FATXES QUE HI HA ARREU»
Entrevista
El showman valencia presenta a Tarragona en tres sessions la seva Biblia particular on no deixa 
canya dreta. Un espectacle a qué convida a tothom, «encara que siguin molt beats»

Xavi Castillo en un moment del seu espectacle on satiritza els textos 
més sagra ts. f o t o : p o t d e  p l o m  t e a t r e

GLORIA AZNAR

TARRAGONA

El showman valencia Xavi Castillo 
arriba a Tarragona amb la seva 
companyia Pot de Plom Teatre per 
a presentar la seva particular Bi
blia. Un relat amb sketchs cómics 
que és alhora una reflexió sobre 
la societat actual en qué vivim. La 
Biblia contada per Xavi Castillo es 
pot veure a la Sala Trono demá 
divendres i dissabte, a les 20.30 
hores, i diumenge, a les 18.30 ho- 
res. Proposta apta per a tots els 
públics, «encara que siguin molt 
beats», com assegura Tactor.

Per ser un país m a jo ritá riam e n t 
c a tó lic , no  l i  va m a la m e nt am b 
la seva Biblia.
No és nou per a nosaltres. Dins de 
la trajectória de la companyia ja 
hem fet un parell d’espectacles 
Con la iglesia hemos topao. Fer 
conya de les tradicions católiques 
és una constant, sempre ha apare- 
gut a les representacions. Jo tam
bé tiñe la meva infancia que és 
molt católica. Pero no, no em va 
malament.

I am b Tesglésia han to p a t?
Moltíssimes vegades. A mi m’han 
arribat a muntar a Nules, a Caste- 
lló, una missa de desgreuges. I he 
tingut més casos, pintoreses.

C o n s id e ra  q ue  s ’ha de  p o d e r 
r iu re  de  to t?  P erqué  s i m ire m  
lls la m  i Charlie Hebdo...
Aixó és una cosa sobre la qual re
flexiono dam unt de Tescenari. 
Pero sí, la base del que fem és riu- 
re’ns de tot, comenqant perqué 
rius de tu mateix, que és molt im- 
portant en Thiunor. Ens burlem de 
tot. Aleshores, arriben els ultres i 
diuen, ‘fica’t amb Mahoma’. Pero 
la qüestió és que básicament vi
vim en la nostra societat. Imagi- 
na’t que ve una apocalipsi perqué 
els d’esquerres están fent un pacte 
i TEsglésia s’está posicionant per
qué sembla que s’acaba el món. 
Tot aixó és molt potent a nivell 
teatral.

I després tam bé  están  e ls p o lí- 
tics .

Relacionem la crítica amb tot, 
amb Teducació i ara també en- 
ganxa amb Texplosió que tenim a 
Espanya de la ultradreta. De fet, 
al comenqament de Tespectacle hi 
ha un parell de pinzellades sobre 
aquest tema de la pujada de Vox.

Vosté  s u rt a Tescenari am b una 
c re u  g e g a n t. Q u in a  és la seva 
creu?
La colla de fatxes que hi ha per 
tot arreu. Jo feia de Rita Barbera 
i tothom reia. Pero la Rita es va 
morir. I ara qué? Dones, ara tenim

TAbascal, TOrtega Smith i tots 
aquests. Són la creueta.

Han t in g u t cap  p rob lem a  arran 
d e is  e s p e c ta c le s ,  t e n in t  en 
co m p te  el cas de  V a ltónyc, per 
exem ple?
Ens hem posicionat molt. Fa poc 
vam teñir uns monólegs en qué 
parlávem sobre la llibertat d’ex- 
pressió i de tot el que estava pas- 
sant amb les banderes, les ofenses 
ais sentiments religiosos o la mo
narquía, tots punts calents. Pero 
jo tenia Tobligació de parlar. El
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«La base del que fem  
és riure’ns de tot, 
comengant perqué 
rius de tu mateix, que 
és molt important 
en l’humor»

«Jo feia de Rita Barbera 
pero es va morir. I ara 
qué? Dones ara tenim  
l’Abascal, TOrtega Smith 
i tots aquests. Són 
la creueta»

«Hem topat amb 
l’Església m oltíssim es 
vegades. A mi nThan 
arribat a muntar a Nules, 
Castelló, una missa 
de desgreuges»

teatre que fem no está dcsconncc- 
ta t de Tactualitat. Diem moltes 
animalades i tenim el risc que de 
sobte arrib i una denúncia  de 
TAsociación de Abogados Cristia
nos. Es delicat pero, és ciar, jo tiñe 
els meus referents teatrals.

Q uins són?
Recordó, de més jove, de veure 
els Joglars i els espectacles que 
feien del Teledeum.

Rubianes?
També, evidentment. Tenia aquell 
sketch de la passió que és una 
auténtica joia. Hi ha tota aquesta 
tradició de teatre satíric al voltant 
d’aquest món. També amb Boade- 
11a o Darío Fo i el Misterio Bufo, 
que té connexions. Sense adonar- 
me’n, está prou connectat amb el 
que jo faig.

En la seva  B ib lia , S a ta n ás  és 
m o lt suggerent.
Hi ha una cosa molt xula i amb la 
que m’ho estic passant molt bé en 
Tespectacle. A més és molt simple.

He descobert que és molt divertit 
anar directament al text original.

Qué és el que fa?
Agafo la Biblia i la llegeixo tex- 
tualment. Tu pots fer la teva inter- 
pretació o un teatret sobre aixó, 
que és el que faig jo, pero si lie- 
geixes la frase textual, molta part 
del públic se sorprén. I aixó passa 
amb Satanás i amb altres mo- 
ments del text. Sobretot en l’Antic 
Testament, que és mort i destruc- 
ció. Es com si fos un llibre sado- 
masoquista.

A lg ú n  c o p  s’ha a ixe ca t a lguna  
persona del púb lic?
No és habitual perqué normal- 
ment quan la gent ve a veure’m 
sap el que es trobará. Pero pot 
passar que algún despistat s’equi- 
voqui i, de sobte, veus a algún 
indignat que s’alqa del pati de 
butaques. Pero no és un espec
tacle per ofendre ningú. Tot el 
que faig és básicament per riure 
i perqué em sembla un material 
molt divertit que enganxa molt 
bé amb la meva tradició teatral. 
I ara estem vivint unes coses que 
hem de canviar. Si no, pot passar 
que et tanquin a la presó o que et 
fiquin una denúncia com a Willy 
Toledo.

No anem  una m ica tard? Perqué 
ja  h i ha 52 cadires al Congrés.
Aquesta és la creueta. Sí senyor, 
havíem d’haver sigut més espavi- 
lats i no anar tant a eleccions. I 
ara hem de revertir-ho. Jo recor
dó quan comenqávem a fer broma 
de Vox, que era una cosa mínima. 
Pero ara és molt béstia. Encara 
que no hi ha cap problema a par
lar de tot aixó i si hi ha denuncies, 
dones que n’hi hagin.

Per qué ha d ’anar el púb lic  tarra- 
g o n í a la Trono A rm anyá?
Perqué gaudiran d’una versió lite
ral de la Biblia, en la qual una de 
les primeres coses que farem será 
el beatómetre, que és la forma de 
calibrar el nivell de beator d’un 
poblé. Cantarem i riurem... I fa
rem un homenatge a Camilo Ses- 
to. S’ho passaran molt bé, encara 
que siguin molt beats.

P  pressreader
PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER 
PressReader.com 604 2784604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


