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Paul Anderson i
Daniel Day-Lewis
presenten ‘Pozos
de ambición’ al
festival

Sang i
petroli
a la
Berlinale

L’historiador diu
que segueix sent
necessari el
Museu d’Història
de Catalunya

Sobrequés
vol un
museu
d’història

Entrevista:Frank CastorfDirigeixalTeatreLliure‘EndstationAmerika’,unacrítica
àcidadelsomniamericàatravésd’‘Untramviaanomenatdesig’,deTennesseeWilliams

“Elteatre
d’avuiés
unsuflé”
Andreu Gomila
BARCELONA

El mag Frank Castorf (Ber-
lín Est, 1951) és un dels
grans provocadors d’Euro-
pa. Capaç de dir que Goethe
li sembla “insuportable”, el
director d’escena alemany
ésenellmateixunpersonat-
ge interessant,ques’autode-
fineix irònicament com “el
pitjor director d’Alemanya”.
Encapçala la Volksbühne de
Berlín des de fa més de 15
anys. Arriba avui al Teatre
Lliure la seva versió d’Un
tramvia anomenat desig, la
peça de Tennessee Williams
que ell ha titulatEndstation
Amerika.

Per què aquesta obra tan
americana de Tennessee
Williams per parlar del fra-
càs del somni americà?
Sempre hi ha algun ele-
ment biogràfic i abans de
dirigir l’obra vaig veure la
pel·lícula. Em va impactar
molt aquest element de-
pressiu del film, i la seva
força. Era una obra, a més,
que volia rescatar una mica
de l’oblit. Hi havia una sèrie
de companyies de teatre
convencional alemanyes
que es dedicaven a repre-
sentar-la, sobretot una
amb una actriu molt famo-
sa, Uli Winters. Ho feien
d’una manera molt adapta-
da, molt per agradar la

ticipació, és a dir, del
futur, i per això les obres
actuals no m’ofereixen
gaires coses.

Diu que a Berlín no l’esti-
men gaire...
Sí que m’estimen. Però és
com amb les eleccions a la
RDA: l’amor ha de ser al
100%. Si t’estimen només
al 99%, et sents ofès.

¿Aquest teatre seu, estri-
pador, provocador, creu

nord-americana d’aquella
època. Com que li tinc tant
de respecte, vaig fer una
cosa totalment diferent.

Al Festival d’Avinyó del
2007 va atrevir-se amb el
‘Nord’, de Céline, i ara ve a
Barcelona amb aquest Ten-
nessee Williams. Són dues
obres molt punyents. ¿Sem-
pre busca això?
Amb el teatre, el que inten-
to és entendre la història,
treballar la història. Nord
retrata els últims dies del
Reich alemany a través
dels ulls d’un col·laboracio-
nista francès, que era del
bàndols dels dolents. De
fet, avui dia a Alemanya
només es coneixen Céline i
Pétain com els únics parti-
daris del nazisme a Fran-
ça. A Alemanya occidental
no en sabien res, d’aquest
feixisme, llevat potser de la
generació del 68. I a l’Est
estàvem totalment in
albis. Intento destapar
aquestes mentides històri-
ques, com la dissecció que
fa Ibsen de la societat: es
tracta de digerir, de pair, el
que ha passat en la histò-
ria. Céline, que té un llen-
guatge fantàstic i unes
obres excepcionals, és en
el fons un fill de puta. I em
sembla molt bé que la críti-
ca se’m tirés a sobre.

Per què prefereix adaptar

molt simples. A les
novel·les això és més
complicat. Les contradic-
cions que apareixen en
una novel·la m’atreuen
molt més. Pel que fa a les
obres de teatre actuals,
per a mi són com una
mena de suflé, una cosa
molt superficial... Tinc
un problema amb el pre-
sent, amb les obres actu-
als. Per a mi, el present
només és suportable a
través del passat i de l’an-

textos clàssics en lloc de de-
dicar-se als contemporanis?
De fet, tant aquest Ten-
nessee Williams com El
somni d’Electra d’O’Neil
són excepcions en la
meva carrera perquè nor-
malment treballo amb
novel·les, perquè oferei-
xen una complexitat dife-
rent. No es tracta només
d’explicar una faula i ja
està i aquesta és la moral,
com sol passar amb les
obres de teatre, que són

Sócun
anacronisme.
Veigelpresent
comSãoPaulo,
unasocietat
dinàmica
ambtoteldolor
delavida

❝

gent, molt consumible,
molt domesticada. I jo vaig
pensar que podia fer acces-
sible al públic aquesta anar-
quia que està present a Un
tramvia anomenat desig.

¿A l’hora de pensar la posa-
da en escena, ha pesat més
el text o el film d’Elia Kazan?
La pel·lícula està plena de
modernitat. És una obra
mestra del cinema que fa
una dissecció perfecta de
la societat republicana
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Galeries
d’avui
André
Masson
Joan Gaspar
Malgrat moments puntu-
als més tradicionals,
André Masson (1896-
1987) és un dels artistes
exponents de la moderni-
tat pictòrica. Color i auto-
matisme, cosmos i cal·li-
grafia, Masson és tot un
clàssic del segle XX. La
mostra se centra en l’últi-
ma etapa de l’artista.
(LETAMENDI, 1. FINS AL 5/4)

Jannis
Kounellis
Carles Taché
Exposició de luxe d’un
dels grans representants
de l’arte povera italià.
D’origen grec, Kounellis
evoca la mediterraneïtat
en una exposició unitària
amb una instal·lació deli-
ciosa de llençols estesos i
un hort de cactus enmig
de la galeria. Simplicitat i
misticisme.
(C. DE CENT, 290. FINS AL 5/4)

Josep Lluís
Jubany
Fidel Balaguer
L’estridència no agrada
gens al pintor barceloní
Josep Lluís Jubany. La
seva és una pintura bàsi-
cament de silenci, en
què el color, això sí, té
vida pròpia. La mostra
combina les teles amb el
paper, sempre amb pin-
tura acrílica.
(C. DE CENT, 315. FINS AL 1/3)

Ramon
Herreros
René Metras
Més força femenina. En
aquest cas, des de l’ull del
pintor Ramon Herreros,
que, des d’una figuració
tranquil·la, reivindica una
feminitat que planta cara.
Dones soles, gairebé de-
esses, però arrelades a la
terra, només envoltades
per objectes i animals.
(C. DE CENT, 331. FINS AL 22/3)

Angèle
Etoundi
Safia
Profundamentelegant,el
treballde la fotògrafacame-
runesaAngèleEtoundiEs-
sambareflexionasobre l’ús
delvelen lesdonesde l’illa
deZanzíbar.Però lasevaés
unareflexiógensensucrada
nipaternalista.Elvelen
aquestcasparlamésde la
força femeninaquehihaal
darrerede la tela.
(BRUNIQUER, 9. FINS AL 22/2)

Hannah
Collins
Palma Dotze
La fotògrafa londinenca
Hannah Collins, molt vin-
culada a Catalunya, té al-
gunes preocupacions en
comú amb el cineasta rus
Andrei Tarkovski: la recer-
ca del sentit de la vida, el
pas del temps, el pes de la
història, la decadència...
Collins homenatja el cine-
asta en aquesta mostra.
(VILAFRANCA. FINS AL 23/2)

MontseFrisach
mfrisach@avui.cat

‘Endstation Amerika’ es va
estrenar al Festival de
Salzburg del 2000 i arriba
aquest cap de setmana al
Teatre Lliure per oferir-nos
una manera de fer
alliberadora que ha convertit
Frank Castorf en un dels gurus
de l’escena europea dels
últims 20 anys ■ THOMAS AURIN
/ JORDI GARCIA

que comença a cansar pú-
blic i crítica?
La crítica ha canviat molt
des de fa 15 anys i ha per-
dut molt valor literari. Els
crítics, actualment, estan
molt mal pagats i anem
evolucionant en la matei-
xa direcció que el Japó i
els EUA, on la part de cul-
tura dels diaris acabarà
desapareixent. I això és
terrible per als crítics per-
què es quedaran sense
feina. Per això estan cada

o anar a exposicions de
Dalí... El teatre és un cas es-
pecial de la producció artís-
tica, és una feina autòno-
ma, de treball lliure, de tre-
ball feliç, també. Quan es fa
adreçat a altres persones és
un acte de felicitat, perquè
no estan obligats a fer el
que estan fent. És una pro-
ducció cultural que només
s’observa entre els hu-
mans. És una cosa total-
ment innecessària i és per
això que em diverteix. Jus-
tament és el que no gosen
fer els mitjans actuals, les
pel·lícules actuals, perquè
no busquen la felicitat, sinó
el rendiment econòmic. El
teatre és un espai on el
temps es gestiona de mane-
ra diferent; jo puc dir: “Jo
domino el temps i el temps
no em domina a mi”. És
una cosa molt aristocràtica
que en l’època capitalista
actual ja no és possible.

¿Es va veure mai com el
protagonista de La vida de
los otros?
Aquesta pel·lícula és un
conte de Hollywood sobre
l’Alemanya de l’Est. Vaig
riure una mica, això sí. Puc
dir que estic molt agraït a la
Stasi perquè van escriure
un diari sobre la meva vida,
una cosa que jo no hauria
aconseguit mai. Jo sempre
sabia que la Stasi era allà a
la vora. Era com un joc. ■

vegada més a la defensiva:
volen molta rapidesa, com
el que passa amb les tra-
mes que s’expliquen a la
televisió. Aquests crítics,
a més, es van fent cada ve-
gada més grans i desitgen
tranquil·litat. Diuen que el
teatre ja no és actual. Però
la pregunta seria: ¿ells ho
són, d’actuals, encara?

Es considera un resistent?
Em considero un anacro-
nisme. Veig el present com

el que és São Paulo avui dia,
que és el que serà Europa
en el futur, una societat di-
nàmica amb tot el dolor de
la vida. Aquesta seguretat
relativa que tenim a Euro-
pa és una quimera. Quan
penso en Alemanya he de
pensar en Àfrica.

Què significa, doncs, per a
vostè la paraula teatre?
Hi vaig poc, al teatre. M’in-
teressa més el rock’n’roll,
veure pel·lícules de Buñuel


