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Frank Castorf:"Som més americans del que voldríem ser"

Marta Porter

'Forever Young'
Teatre Nacional
Del 28/06 al 1/07

La companyia Volksbühne de Berlín porta al TNC una adaptació de 'Dolç ocell de joventut', de
Tennessee Williams, amb direcció de Frank Castorf.
Al llarg de dotze anys com a director de la Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz berlinesa, Castorf
s'ha dedicat a adaptar per al teatre i a actualitzar grans clàssics de la literatura dels segles XIX i XX com
Williams, Dostoievski, Shakespeare, Sartre o Bulgàkov amb la idea de fer arribar als espectadors d'avui
els grans temes de sempre. "No m'interessa el teatre actual. En les grans novel·les hi ha molt de
material per treballar, m'ofereixen complexitat, components filosòfics i una gran actualitat, com quan
Dostoievski diu «Potser caldran deu milions de morts perquè les guerres acabin». Aquests escriptors
tenen la capacitat d'avançar-se a la manera de pensar moderna".

En aquesta ocasió presenta a Barcelona Forever Young, una adaptació de Dolç ocell de joventut de
Tennessee Williams, una obra que narra l'encontre d'un jove gigoló amb una actriu ja madura en plena
decadència, tot plegat en un ambient social i polític immers en el racisme, en el poder del diner, el
puritanisme i la decadència del sistema capitalista. Castorf no rebutja cap d'aquests elements en la seva
adaptació i situa l'acció en un complex turístic d'una illa caribenya. Els protagonistes, que viuen en un
gueto voluntari, l'hotel de luxe, són aquí per filmar Apocalipse Now, però s'hauran de relacionar amb els
caribenys, negres conscients de ser descendents d'esclaus que encara practiquen el vudú. "A aquesta
illa del Carib hi poden anar els guanyadors globalitzats que es protegeixen de la calor amb l'aire
condicionat, pels quals és tota una aventura caminar cent metres sobre la sorra i pensen que la
representació de la fam és més dolorosa que la mateixa fam", explica el director. I remarca: "Era l'època
en què a Amèrica hi havia desitjos de canvis socials. Hi havia caça de negres, Black Power, Martin
Luther King, Kennedy, la guerra del Vietnam... El salt fins a l'actualitat és molt interessant perquè
actualment no hi ha diferències entre blancs, negres, grocs o verds. En aquesta època capitalista
tothom té feina i és consumidor; en el nou capitalisme no importa el color de la pell, però sí la classe
social. A Cuba, Haití o Brasil, en canvi, els negres no han oblidat els seus orígens ni la seva història".
D'aquí aquest trasllat geogràfic d'una acció que farceix amb nombrosos referents històrics: "La selva
caribenya recorda la selva de Vietnam o Corea, la diva té 30 anys perquè actualment la decadència
comença als 22, el gigoló és un actor humanista que ha començat a perdre cabells per la pressió del
casc al Vietnam...".

Però el creador encara va més enllà. "Williams era drogoaddicte, homosexual i un bon nord-americà que
reclamava el dret a ser com s'és, una cosa molt allunyada d'aquest purità que és l'actual president dels
Estats Units. La Nord-amèrica actual, la de Bush, ens mostra la nostra pròpia decadència. I nosaltres,
els alemanys i els europeus, som més nord-americans del que voldríem".

La Volksbühne és una companyia amb edifici propi que va néixer el 1913 "com un moviment alternatiu a
la socialdemocràcia perquè la gent que estava fora de la cultura oficial també hi tingués accés", explica.
I és que per Castorf, "la missió de l'art és ser desobedient, i més en el context alemany". Pel director, el
fet de ser berlinès i d'haver viscut a la República Democràtica Alemanya, de la qual va ser expulsat per
enfrontar-se a les idees oficials, de ser hereu d'una Alemanya que té a la seva consciència els fets de la
Segona Guerra Mundial i d'haver viscut la desfeta del Mur de Berlín, és determinant en la seva manera
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de concebre el teatre. "Per poder ser crítics, la gent que fem teatre hem de ser molt conscients d'on
venim", assegura.

Frank Castorf –esquerra-, que demà estrenarà al Teatre
Nacional, que dirigeix Domènec Reixach
Josep Losada
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